
 

 

Philips
Eco Smart LED TV s Pixel 
Plus HD

117 cm (46")
Full HD 1080p
DVB T/C/S2

46PFL6806K
Navržené s ohledem na budoucnost

Energetická třída A++
Jedinečný výkon s oceněním společnosti EISA jako nejlepší ekologický televizor roku 
2011–2012. LED TV Philips Econova 46PFL6806 ECO Smart má čistý, živý obraz ve Full HD 
a autentický zvuk. Se SMART TV můžete snadno surfovat po internetu a stahovat filmy.

Vaše zábava ve vynikajícím detailu
• Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
• Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
• 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

Užívejte si svět online s přístrojem Smart TV
• Množství online aplikací, videí k zapůjčení a funkce Catch-Up TV
• Ovládejte televizor pomocí smartphonu, tabletu nebo klávesnice
• Vychutnejte si fotky, hudbu a filmy na televizoru s technologií DLNA
• Hledání, program, nahrávání* a pozastavení televizního vysílání
• Wi-Fi Ready umožňující bezdrátové používání aplikací funkce Net TV a funkce SimplyShare

Zelenější každý den
• Vypínač pro nulovou spotřebu
• Stojan 2 v 1 najde snadné použití na stole nebo jako držák na zeď
• Dálkový ovladač dobíjený sluneční energií znamená, že nemusíte nikdy vyměňovat baterii
• Energetická třída A++



 Pixel Plus HD
Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou 
kombinaci dokonalé ostrosti, přirozených 
detailů, živých barev a hladkého přirozeného 
pohybu. Čistý a zcela ostrý obraz zajišťuje 
systém, který detekuje a redukuje veškeré 
artefakty a šum nacházející se ve zdrojovém 
signálu, ať již pochází z multimediálního 
zařízení nebo se jedná o běžný televizní signál 
či dokonce o vysoce komprimovaný formát 
HD.

Full HD LED TV

Nejpokročilejší světelná technologie LED 
v tomto Full HD LED televizoru kombinuje 
atraktivní minimalistický design s úžasnou 
kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou 
energie ve své kategorii. Navíc světelná 
technologie LED neobsahuje žádné 
nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si 
můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, 
vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i 
živé barvy.

400Hz Perfect Motion Rate

Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) 
přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý 
obraz v rychlých akčních filmech. Nový 
standard Philips PMR představuje kombinaci 
viditelných efektů displeje s nejrychlejší 

obnovovací frekvencí, funkce HD Natural 
Motion a unikátního vzorce zpracování, pro 
bezkonkurenční ostrost pohybu.

Přepínač s nulovou spotřebou energie
Nulová spotřeba energie při rychlém pohybu 
přepínače se spotřebou 0 W

Stojan 2 v 1

Tento televizor je dodáván s revolučním 
stojanem na nábytek, pomocí něhož lze 
televizor rovněž připevnit na stěnu. Není třeba 
kupovat žádné další držáky pro montáž na 
stěnu. Ještě významnější je přínos pro životní 
prostředí, protože dochází k omezení 
zbytečného odpadu, neboť není nutné 
vyhazovat žádnou z částí.

Dálkový ovladač napájený sluneční 
energií

Díky dálkovému ovladači dobíjenému sluneční 
energií už nikdy nemusíte vyměňovat nebo 
likvidovat baterie. Určeno pro maximální 
udržitelný rozvoj; solární článek dobije dálkový 
ovladač pomocí volně dostupného zdroje 
energie: denního světla. A ani během 
temnějších zimních dnů není důvod k obavám. 
Zabudovaný akumulátor obsahuje značnou 

zásobu energie, aby udržoval dálkové ovládání 
funkční a vám umožnil udržet si přehled!

100% recyklovatelné balení
100% recyklovatelné balení pro nejnižší dopad 
na životní prostředí. Design tohoto balení je 
tvořen mnoha detaily a průlomovou inovací. 
Omezením polystyrénových chráničů tento 
televizor navíc přispívá k trvale udržitelnějšímu 
životnímu prostředí. Pro televizor této 
velikosti je použit pouze papír a karton, takže 
celé balení lze snadno recyklovat, což je 
známkou vysoce inovativního vývoje.

Smart TV
Funkce Smart TV usnadňuje sledování 
televizoru ve 4 oblastech. Služba Net TV 
vám umožní půjčování filmů, sledování 
pomocí funkce Catch-Up TV a interakci se 
sociálními médii. Svůj televizor můžete 
ovládat pomocí chytrého telefonu nebo 
tabletu. Díky funkci SimplyShare si 
vychutnáte multimediální obsah ze svého 
počítače, telefonu a tabletu v televizoru. 
Své televizní programy můžete snadno 
nahrávat bez neskladných zařízení.

Eco Label EU
Ekologický proces vývoje 
výrobků Philips má za cíl 
produkovat výrobky, které 
jsou stále šetrnější 
k životnímu prostředí. 

Naše snahy již byly odměněny 
a společnost Philips proto byla oceněna 
certifikací Eco Label Evropské unie 
(květina Eco) na většině modelů díky jejich 
energetické účinnosti, velmi nízké 
spotřebě v pohotovostním režimu (až 
o 50 % méně, než vyžaduje specifikace 
certifikátu Eco Label EU), absenci 
nebezpečných látek (např. olova) 
a designu usnadňujícím recyklaci.
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Přednosti
Eco Smart LED TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB T/C/S2
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Specifikace
Eco Smart LED TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB T/C/S2

* Net TV: Pro kompletní nabídku služeb ve vaší zemi navštivte webové 
stránky www.philips.com/smarttv.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* Používání integrovaného digitálního TV tuneru pomáhá šetřit energii
* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích
* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 

energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Používání síťového vypínače sníží spotřebu ve vypnutém stavu na 0
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 

součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

http://www.philips.com

