
 

 

Philips DesignLine
3 Taraflı Ambilight XL ve 
Perfect Pixel HD 
Özelliklerine Sahip Ultra 
İnce Smart LED TV

117 cm (46 inç)
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DVB-T/T2/C/S/S2

46PDL8908S
Fark Çok Net

Televizyonun Ötesinde - Devrim Yaratan Sanat
Philips DesignLine serisinin devrim niteliğindeki zarif cam tasarımı tüm tanımların ötesinde. 
Peki ona dair bir şeyler söylemek istersek? Aklımıza gelen ilk sözcükler, göz alıcı, yenilikçi 
ve üstün performans. Ve elbette ki nefes kesici…

Devrim niteliğindeki tasarım TV'miz hem açık hem kapalıyken güzel
• Devrim niteliğindeki zarif cam tasarımı ile dekorasyonunuza ilham katın
• DesignLine Akıllı Montaj—TV'nizi monte etmek için ihtiyacınız olan her șey
• Kablo kılıfı tüm TV kablolarını tek ve temiz bir grup halinde topluyor

Üstün performans motoru
• 3 taraflı Ambilight XL seyir deneyiminizi zenginleștirir
• Perfect Pixel HD—Ödüllü görüntü kalitesi motorumuz
• Mükemmel hareketli görüntü netliği için 1400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda
• Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
• Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

Büyük ekrandaki paylașımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin
• Pointer klavyeli uzaktan kumanda: Her zamankinden daha fazla kontrol
• MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
• Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın



 Cam tabaka tasarımı
Devrim niteliğindeki cam tabaka panel 
tasarımımız TV'nize bakıșınızı yeniliyor ve 
TV'nizin görünümüne yepyeni bir boyut 
katıyor. Cam yüzeyde koyu renkten açık renge 
geçiș sağlayan ekran baskısı TV'nin zarafetini 
vurguluyor. Tavan arasında bir duvara 
yaslayabilir, çiftlik evinde antikaların arasına 
yerleștirebilir veya bir sanat galerisinde 
modern sanat eserlerinin arasına asabilirsiniz. 
Nereye yerleștirilirse yerleștirilsin doğal 
görünümünü korur.

Montaj çözümü
TV'nizi eğmek, asmak veya duvarınıza yaslamak 
seçeneklerinden hangisini tercih ediyor 
olursanız olun tüm ihtiyaçlarınızı karșılayacak 
tek bir montaj çözümü bulunur. Sert zeminli 
dekorasyonlar için zemininiz ile cam panel 
arasında tampon görevi gören kenar 
koruyucuyu olușturduk. Yeterince kullanıșlı 
değil mi? Philips kullanıșlı Düz Montaj duvar 
montaj çözümü sayesinde TV'nizi asarken 
hassas ölçümlerle uğrașmanız gerekmez, her 
seferinde kolayca doğru düzeyi bulur.

Kablo kılıfı
Tekli kablo kılıfımız tüm kablolarınızı düzenli 
tek bir grup halinde topluyor. Kompakt kablo 
kılıfı dikkat çekmemek üzere tasarlanmıștır, 
görsel karıșıklığı en aza indirmek için TV'nin 
köșelerinin arkasına saklanır.

Ambilight 3 taraflı XL
Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının üç 
kenarından TV'nizin etrafındaki duvara ekstra 
geniș bir ıșık yansıtarak ekranınızın çok daha 
geniș ve izleme deneyiminin daha sürükleyici 
olmasını sağlar. Ișığın rengi TV'deki görüntüye 
göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum 
sağlayan ișlev sayesinde, ıșığın rengi duvarınızın 
renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle 
mükemmel șekilde ayarlanır. Birçok ayar 
arasında izleme tercihlerinize uygun ayarları 
belirleyerek, deneyiminizi size özgün hale 
getirebilirsiniz.

Perfect Pixel HD
En gelișmiș titreșimsiz görüntüleri ve rakipsiz 
netliği sunmak için tasarlandı. Görüntüyü 
olușturan her bir piksel, çevresindeki piksellere 
daha iyi uyması için geliștirildi. Böylece netlik, 
doğal ayrıntılar, canlı renkler, üstün kontrast ve 
akıcı, doğal hareketlerin benzersiz 
kombinasyonuna ulașıldı.

1400 Hz Perfect Motion Rate
Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve 
doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü 
keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı 
geliștirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz 
video ișleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her 
bir karenin yenilenme hızının yanı sıra 
mükemmel kısma olanakları ve arkadan 
aydınlatma özelliğinin birleșmesinin sonucunda 
ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha 
yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine 
katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde 
etmenizi sağlar.

Dahili Wi-Fi
Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, 
içerik dünyasına kolayca erișmenize veya 
evinizde kolayca paylașmanıza olanak 
sağlayacak șekilde ev ağınıza hızlı ve kolay 
șekilde bağlanmanıza imkan tanır.

Smart TV çevrimiçi uygulamaları
Geleneksel TV'nin temelini olușturan sınırlarda 
gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, 
video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve 
doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz 
kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin 
ve Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal 
ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla iletișim kurun. 
Ya da sadece Internet'te gezinin!

Pointer ve klavyeli uzaktan kumanda
Tamamen sezgisel olan uzaktan kumandamız; 
imleç tușları, ses kontrolü ve kısayol düğmeleri 
gibi her zamanki özelliklere sahiptir. Bunlara ek 
olarak, OK tușunu basılı tutarak kolay bir 
gezinme deneyimi yașayabilirsiniz. Fare ișlevi 
gören ișaretçi ekranda kolayca seçim 

yapmanızı, öğelere tıklamanızı ve ekranı 
kaydırmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı 
çevirdiğinizde karșınıza çıkan tam klavye ile 
kolayca yazı yazabilirsiniz! En iyisi de, akıllı 
uzaktan kumandamız jiroskopik sensörlere 
sahiptir, bu sayede yanlıșlıkla kanal 
değiștirmeden yazı yazabilirsiniz.

Smart TV
Smart TV-çevrimiçi uygulamalar, video 
kiralama ve kaçırdığınız programları 
yakalama șansı sunar
Geleneksel TV'nin temelini olușturan 
sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video 
mağazalarından film, video, oyun ve daha 
fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde 
yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda 
kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve 
Smart TV ile geniș çevrimiçi uygulama 
yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve 
sosyal ağlarla aileniz ve arkadașlarınızla 
iletișim kurun. Ya da sadece Internet'te 
gezinin!

Çift Çekirdekli
Süper hızlı akıllı ișlevler için Çift Çekirdekli 
ișlemci.
Philips TV'ler hızlı ve sezgisel kullanım 
olanağı sağlayan Smart TV ișlevleri için çift 
çekirdekli ișlemciler kullanır. Bu ișlemciler 
birçok uygulamanın bilgi ișlem süreçlerinin 
aynı anda yürütülmesine olanak sağlayarak 
genel program hızını artırır ve böylece 
TV'nizde aynı anda video arama yapıp, TV 
izlerken süper hızlı sohbet edebilirsiniz!
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Özellikler
Ultra İnce Smart LED TV
117 cm (46 inç) 3D Max, DVB-T/T2/C/S/S2



Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart 
Ambilight
• Ambilight Versiyonu: 3 taraflı XL
• Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlanma, 

Dinlenme ıșık modu

Görüntü/Ekran
• Ekran: LED Full HD
• Diagonal ekran boyutu: 46 inç / 117 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• 3D: 3D Max*, 2 Kișilik Tam Ekran Oyun*, 3D 

Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüștürme
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 450 cd/m²
• Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
• Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, 

Micro Dimming, 1400 Hz Perfect Motion Rate, 
Yerel kontrast, Mükemmel 3D Doğal Hareket, 
Süper Çözünürlük

Smart TV
• Etkileșimli TV: HbbTV*
• SmartTV uygulamaları*: Catch-up TV, Netflix*, 

Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, 
Açık Internet tarayıcı, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV programı rehberi*: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi

Akıllı Etkileșim
• Kullanıcı etkileșimi: SimplyShare, MultiRoom 
İstemci ve Sunucu*, Akıllı metin özellikli uzaktan 
kumanda, İmleç uzaktan kumanda*, Wi-fi Miracast 
Sertifikalı*

• Program: Pause TV, USB Kayıt*
• Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik 

algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum 
sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı

• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri 
Kullanım Kılavuzu

• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 
yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme

• Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, 
Otomatik zoom, 16:9 film genișletme, Süper 
Büyütme, Ölçeklendirilmemiș, Geniș Ekran

• Sinyal gücü göstergesi
• Teletekst: 1200 sayfa Yardımlı Metin
• My Remote Uygulaması*: Kontrol, MyRemote 

Screen

CPU
• İșlemci türü: Çift Çekirdekli

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 30 W (2 x 15 W)
• Ses Özellikleri: 3D wOOx, HD Stereo
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround, Saf Bas

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 4
• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• USB sayısı: 3
• Kablosuz bağlantılar: Dahili Wi-Fi 11n, Wi-Fi 

Miracast Sertifikalı*
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkıșı 
(optik), Sol/Sağ Ses giriși, Kulaklık çıkıșı, Servis 
konektörü

• HDMI özellikleri: 3D, Ses Dönüș Kanalı
• EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçiși, 

Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana 
Tak ve çalıștır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma 
(Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek 
dokunușla oynatma

Multimedya Uygulamaları
• Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - 
v9.2 arası)

• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Bilgisayar girișleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine 

kadar
• Video girișleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p 

değerine kadar

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: Astra HD+ desteği, Freeview HD*, 

DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Enerji Etiketi Sınıfı: A
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 83 W
• Yıllık enerji tüketimi: 115 kW·s
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,1 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama 

zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ișık sensörü, Görüntü 
dondurma (radyo için)

• Kapalı modu güç tüketimi: < 0,1 W

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 

1200 x 1292 x 397 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 1049 x 1049 x 39,5 mm
• Ürün ağırlığı: 26 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 38,6 kg
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 200 

mm
• Arkaya eğilme açısı: 0° - 10°

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x 3D aktif gözlük, 

Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güç kablosu, 
SCART Adaptörü, Komponent kablo adaptörü, 
Hızlı bașlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik 
broșürü, Garanti Belgesi

• Birlikte verilen duvara montaj çözümleri: duvara 
montaj aparatı, delme șablonu, 2 x fiș, 2 x vida

• İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D Gözlük PTA518, 3D 
Gözlük PTA508, Philips TV kamerası PTA317

•

Yayın tarihi 2019-06-22

Sürüm: 8.1.8

12 NC: 8670 001 01588
EAN: 87 12581 68238 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com

46PDL8908S/12

Teknik Özellikler
Ultra İnce Smart LED TV
117 cm (46 inç) 3D Max, DVB-T/T2/C/S/S2

* MyRemote uygulaması ve ilgili ișlevler TV modeli ve ülkenin yanı sıra 
akıllı aygıtın modeli ve İșletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha 
fazla bilgi için lütfen șu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TV.

* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast 
sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine 
bașvurun.

* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, 
www.philips.com/TV adresini ziyaret edin

* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın 
kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal 
kısıtlamaları uygulanabilir.

* Philips TV kamerası (PTA317) ayrı olarak satılır.
* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve 

yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yașamadıklarından emin 
olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelișmemiș 
olduğundan 6 yaș altındaki çocuklara önerilmez.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote 
uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 
dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre 
bağlıdır.

http://www.philips.com

