
 

 

Philips 5000 series
Telewizor LED z 
technologią Pixel Plus HD

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

46PFL5606H
Zrelaksuj się i spędź wspaniały wieczór przed telewizorem
dzięki doskonałej jakości obrazu LED PMR 100 Hz
Zrelaksuj się i spędź wspaniały wieczór z telewizją w doskonałej jakości dzięki 
telewizorowi LED 46PFL5606 z serii 5000 firmy Philips. Technologia Pixel Plus HD 
zapewnia wyraźny, żywy obraz Full HD, którego dopełnienie stanowi realistyczny dźwięk.

Twoja rozrywka w doskonałych szczegółach
• Telewizor Full HD z technologią Pixel Plus HD zapewniającą większą ilość szczegółów i 

czystość obrazu
• Wspaniały obraz LED o niewiarygodnym kontraście
• Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o częstotliwości 100 Hz zapewnia doskonałą ostrość 

ruchomego obrazu

Realistyczny i czysty dźwięk
• Usłysz każde słowo dzięki technologii Clear Sound
• Poczuj basy dzięki mocy 20 W RMS i technologii Ambi-wOOx

Szeroka gama prostych w obsłudze złączy cyfrowych
• Bezproblemowe połączenia z 3 wejściami HDMI i funkcją Easylink
• Zintegrowany tuner MPEG-4 do odbioru sygnału HD bez dekodera
• Złącze USB zapewniające wygodne odtwarzanie multimediów

Prosta konfiguracja, łatwa obsługa
• Łatwa konfiguracja dzięki asystentowi ustawień
• Pomoc wyświetlana na ekranie pozwala w prosty sposób skonfigurować urządzenie



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD to wyjątkowe połączenie 
niezwykłej ostrości, naturalnego 
odwzorowania szczegółów, żywych barw oraz 
płynnego, naturalnego ruchu. Zniekształcenia i 
zakłócenia we wszystkich źródłach — od 
źródeł multimedialnych do telewizji o 
standardowej rozdzielczości, a także w mocno 
skompresowanych sygnałach HD — są 
wykrywane i minimalizowane, dzięki czemu 
obraz jest wyraźny i wyjątkowo ostry.

Telewizor Full HD LED

Ten telewizor LED Full HD, wyposażony w 
najbardziej zaawansowaną technologię 
podświetlenia LED, łączy w sobie atrakcyjny, 
minimalistyczny wygląd i oszałamiającą jakość 
obrazu, a także najniższe zużycie energii w 
swojej kategorii. Ponadto technologia 
podświetlenia LED nie wiąże się z 
zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych 
materiałów. Dzięki temu można cieszyć się 
niskim zużyciem energii, wysoką jasnością, 
niesamowitym kontrastem, ostrością i żywymi 
kolorami.

100 Hz Perfect Motion Rate

Technologia Perfect Motion Rate (PMR) to 
połączenie szybkiego odświeżania obrazu i 
jedynego w swoim rodzaju sposobu 
przetwarzania obrazu, które zapewnia 

wzorową ostrość, czystość i dynamikę 
ruchomego obrazu nawet w najszybszych 
scenach filmów akcji.

Wyraźne brzmienie

Clear Sound to innowacyjna technologia audio, 
która znacznie zwiększa wyrazistość kwestii 
mówionych i śpiewanych. Sprawia, że słyszysz 
każde słowo, co zapewnia większą 
przyjemność oglądania.

Zestaw głośników Ambi-wOOx 20 W 
RMS

Poczuj moc nowej technologii Ambi-wOOx 
stworzonej przez firmę Philips. Pozwala ona 
uzyskać doskonałą jakość basów dzięki 
zdolności wychwycenia i wzmocnienia 
dźwięków o niskiej częstotliwości. 
Technologia Ambi-wOOx zapewnia również 
lepsze rozchodzenie się dźwięku i wypełnienie 
nim pomieszczenia. Dzięki potężnym 
głośnikom o mocy 20 W RMS tworzy ona 
naturalną scenę dźwiękową, która stanowi 
dopełnienie wspaniałego obrazu.

3 wejścia HDMI z funkcją Easylink

HDMI to pojedynczy przewód przenoszący 
nieskompresowane sygnały obrazu i dźwięku o 
najwyższej jakości z urządzeń do telewizora. 
Pozwala on uniknąć bałaganu związanego z 
przewodami. Funkcja Philips Easylink sprawia, 
że do wykonywania większości operacji na 
telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, 
dekoderze lub zestawie kina domowego 
potrzebny jest tylko jeden pilot.

USB (multimedia)

Złącze USB umożliwia dostęp do zdjęć w 
formacie JPEG, muzyki MP3 i plików wideo 
zapisanych na większości przenośnych dysków 
USB (urządzeń pamięci masowej USB). 
Wystarczy podłączyć urządzenie USB do 
gniazda z boku telewizora, aby uzyskać dostęp 
do multimediów za pośrednictwem ekranowej 
przeglądarki zawartości. Dzięki temu 
przeglądanie oraz udostępnianie wideo, zdjęć i 
muzyki staje się możliwe.

Zintegrowany tuner DVB MPEG-4
Zintegrowany tuner cyfrowy umożliwia odbiór 
kanałów telewizji kablowej i naziemnej bez 
dodatkowego dekodera. Ciesz się najlepszymi 
kanałami telewizyjnymi bez zbędnych 
przewodów!
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Zalety
Telewizor LED
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C
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Dane techniczne
Telewizor LED
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T/C

* Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych 
programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być 
obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane 
pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku 
niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana 
jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się 
z nadawcą.

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny (8 dni) nie jest dostępny we 
wszystkich krajach

* Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór 
mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. 
Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub 
jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa 
technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
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