
 

 

Philips 5000 series
LED Pixel Plus HD -TV

117 cm (46")
Full HD 1080p
DVB-T/C

46PFL5606H
Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta

sekä kirkkaasta 100 hertsin PMR LED -kuvasta
Rentoudu ja nauti upeasta TV-illasta huippulaatuisen Philipsin 5000-sarjan 46PFL5606-
LED-TV:n parissa. TV:ssä on Pixel Plus HD Engine, joka tuottaa selkeän ja eloisan Full HD 
-kuvan sekä autenttisen äänen.

Viihde terävän tarkasti
• Full HD -TV ja Pixel Plus HD antavat selkeyttä ja terävyyttä
• Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
• 100 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Autenttinen ja selkeä äänikokemus
• Clear Sound ja kuulet joka sanan kirkkaasti
• Tunne 20 W RMS:s ja Ambi wOOx:n basso

Täydelliset digitaaliliitännät helposti
• Saumattomat liitännät: 3 HDMI-tuloa ja Easylink
• Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta
• USB fantastiseen multimediatoistoon

Kätevä asennus ja helppo käyttö
• Asennusohje helpottaa asennusta
• Asenna helposti seuraamalla kuvaruudun ohjeita



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, 
jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, 
luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä 
pehmeä ja luonnollinen liike. Pixel Plus HD 
myös havaitsee ja vähentää pakatun 
multimediasisällön häiriöitä, mikä takaa selkeän 
ja veitsenterävän kuvan.

Full HD LED-TV

Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät 
markkinoiden kehittynein LED-
valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen 
muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa 
alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei 
käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia 
materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit 
nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin 
kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta 
kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä 
väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Paneelin virkistystaajuuden ja ainutlaatuisen 
kuvankäsittelyn ansiosta PMR luo tarkat 
liikkeet ja selkeät ja eloisat kuvat jopa nopeassa 
liikkeessä.

Kirkas ääni

Clear Sound on innovatiivinen 
äänentoistotekniikka, joka parantaa sekä 
puhutun että lauletun ihmisäänen 
ymmärrettävyyttä. Se varmistaa, että kuulet 
jokaisen sanan, joten voit nauttia näkemästäsi.

20 W RMS, Ambi-wOOx

Tunne uuden Philips Ambi-wOOx -tekniikan 
voima. Se vangitsee matalataajuiset bassoäänet 
ja luo niistä parannetun, dramaattisen 
äänielämyksen. Ambi-wOOx heijastaa äänen 
niin, että se täyttää paremmin koko huonetilan. 
Tehokkailla 20 watin RMS-kaiuttimilla Ambi-
wOOx luo todentuntuisen äänimaiseman, joka 
täydentää rikasta katselukokemusta.

3 HDMI-tuloa ja Easylink

HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että 
äänisignaalit laitteista televisioon, mikä 
vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä 
pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana 

lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin 
ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien 
television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä 
digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen 
käyttämiseen.

USB (multimedia)

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-
muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille 
tallennettuja jpeg-kuvia, mp3-
musiikkitiedostoja sekä videotiedostoja. Liitä 
USB television kyljessä olevaan paikkaan ja avaa 
multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. 
Nyt voit katsoa ja jakaa videoita, kuvia ja 
musiikkia.

Sisäinen DVB-viritin MPEG-4
Integroidulla digitaalivirittimellä voit 
vastaanottaa digitaalista kaapelisignaalia ja 
maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä 
digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-
ohjelmasta.

Helppo asentaa

TV on helppo asentaa vaiheittaisen 
asennusohjeen avulla. Tarvittavat asetukset 
valitaan muutamassa yksinkertaisessa näytössä. 
Televisio toimii omien valintojesi mukaisesti 
nopeasti ja helposti.
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Kohokohdat
LED-TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C
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Tekniset tiedot
LED-TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää 
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Integroidun digisovittimen käyttö säästää energiaa
* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa 

maissa
* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se 

perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia 
päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu 
television käytöstä.

* Nolla-kytkimen avulla laite ei kuluta lainkaan energiaa valmiustilassa
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole 

teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö 
näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous 
Substances) poikkeuskohdan mukainen.
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