Philips 7000 series
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Pixel Precise HD

117 cm (46")
3D Max
DVB-T2/C

46PFL7007T

Bliv en del af handlingen!
Nyd Full HD 3D og Smart TV med Ambilight
Oplev en verden af indhold med Philips 46PFL7007 3D Smart LED-TV. Nyd de endeløse
muligheder i Smart TV Premium, kombineret med den unikke fjernbetjening og det
integrerede tastatur.
Nyd en verden af indhold med Smart TV Premium
• Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
• En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
• Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
• Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
• Se TV, hvor du vil derhjemme, med Wi-Fi Smart-skærm*
• Foretag stemme- og videoopkald med Skype™ på dit TV
Imponerende ydeevne
• Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
• 3D Max Clarity 700 giver en fremragende Full HD 3D-oplevelse
• Nyd 2D-indhold i fejlfri 3D ved et tryk på en knap
• Unik 3D-dybdejustering, så du kan se 3D, lige som du vil
• Unik mulighed for fuldskærmsspil for to spillere til dine 2D-spil
• Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
• 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed
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Smart LED-TV

117 cm (46") 3D Max, DVB-T2/C

Vigtigste nyheder
Ambilight Spectra 2

Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med
Ambilight Spectra 2. Denne patenterede
Philips-teknologi gør billedet større ved at
projicere lys fra bagsiden af skærmen på den
omgivende væg. Ambilight justerer automatisk
farven og lysstyrken, så de passer til TVbilledet. Takket være funktionen, der tilpasses
til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt
uanset væggens farve.
3D-konvertering
Se hele din filmsamling i levende og fejlfri 3D –
selv gamle sort/hvid-klassikere. Philips tilbyder
konvertering af høj kvalitet og i realtid af alle
typer 2D-indhold ved at tryk på en knap. Det
sikrer, at underteksterne vises ved konstant
dybde, og at der ikke optræder fejl, som f.eks.
at baggrunden vises i forgrunden.
3D-dybdejustering
Alle oplever 3D på forskellige måder. Derfor
tilbyder Philips dig muligheden for at tilpasse
3D-dybdeniveauet til din personlige smag. Den
unikke 3D-dybdejustering gør det muligt at
vælge den billeddybde, der passer bedst til
indholdet på skærmen og din personlige smag.
Det gør det samtidig mere behageligt for dine
øjne. Nu kan du nyde 3D-oplevelsen fuldt ud.

Fuldskærmsspil for to spillere
Med Philips 3D-briller kan dit TV give to
spillere den ultimative spiloplevelse i fuld
skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver spiller
normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen.
Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu
nyde 2D-spillet i fuld skærm på samme tid, ved
et klik på knappen på brillerne.
Pixel Precise HD
Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede
Pixel Plus-teknologi. Den bringer HDbilledkvaliteten op på et nyt niveau med 4
billioner farver. Takket være Super Resolution
giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HDbilledkvalitet, uanset om du ser en video på
internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.
800 Hz Perfect Motion Rate
800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver
ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare
og levende billeder i film med hurtig action.
Den nye Philips PMR-standard viser den
kombinerede, synlige effekt af den hurtigste
skærmopdateringshastighed, Perfect Natural
Motion samt en unik behandlingsproces og
giver enestående bevægelsesskarphed.
Skype™ på dit TV
Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del
oplevelser med de mennesker, du holder af,
uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan
du foretage stemme- og videoopkald fra din
dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera
(ekstraudstyr) (PTA317/00) til dit TV, og nyd
fantastisk video- og lydkvalitet fra behagelige
omgivelser i din sofa.

Smart TV Premium
En verden af indhold til dig. Nyd friheden
til at se dit program på en tablet,
smartphone eller et TV.
Med den nye Smart TV-startskærm kan du
nemt få adgang til et stort udvalg af apps.
Med Wi-Fi Smart Screen* interagerer din
iPad trådløst med dit Philips Smart LEDTV, så du kan nemt trække digitalt TV til
enheden og nyde dine
yndlingsprogrammer overalt derhjemme!
Du kan også nemt sætte dit TV-program
på pause - bare tilslut en USB-harddisk til
dit TV, og optag digitale TV-udsendelser.
Philips MyRemote-app
Philips MyRemote er et smart program til
at organisere dine TV-oplevelser.
Nyd en lang række muligheder: Gennemse
programguiden på din tablet, mens du ser
TV. Yderligere funktioner som f.eks. nem
tekstindtastning, betjening af lydstyrke og
program samt afspilning af billeder,
videoer eller musik på dit TV gør dine
smarte enheder til smarte
fjernbetjeninger. Download MyRemoteapp'en nu fra iTunes App Store eller
Android Market.
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Smart LED-TV

117 cm (46") 3D Max, DVB-T2/C

Specifikationer
Ambilight

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug
& play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk
Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips),
Afspilning med et tryk

• Ambilight-version: 2-sidet
• Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve,
Lounge-lys-tilstand

Billede/display
•
•
•
•

•
•
•
•

Display: LED Full HD
Diagonal skærmstørrelse: 46 tommer / 117 cm
Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
3D: 3D Max Clarity 700, Fuldskærmsspil for 2
spillere*, 3D-dybdejustering, 2D til 3Dkonvertering
Billedformat: 16:9
Lysstyrke: 450 cd/m²
Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
Billedforbedring: Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect
Motion Rate, Micro Dimming

CPU

• Processortype: Dual-Core

Smart TV-applikationer

• Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben
internetbrowser, Online-apps
• Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android),
Understøttelse af USB-tastatur og mus
• SimplyShare: DLNA-mediebrowser, USBmediebrowser, Wi-Fi Smart Screen
• Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Lyd

• Udgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 %
THD
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren
lyd, Incredible Surround
• Højttalertyper: Soundstage-holderkabinet

Tilslutningsmuligheder
•
•
•
•
•
•

Antal HDMI-tilslutninger: 5
Antal komponenter i (YPbPr): 1 (adapter)
Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1 (adapter)
Antal USB-stik: 3
Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret
Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common
Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital
lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang
L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

Mål

Multimedieprogrammer

• Formater for videoafspilning: Containere: AVI,
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, WMV9/VC1
• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA
(v2 op til v9.2)
• Formater for billedvisning: JPEG

• Mål på anlæg (B x H x D): 1042 x 599 x 29,8 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D):
1042 x 665 x 206 mm
• Vægt: 14 kg
• Produktvægt (+ holder): 17,4 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 200 mm
• Standerbredde: 500 mm

Understøttet skærmopløsning

Tilbehør

• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til
1920x1080p

Komfort

• Medfølgende tilbehør: 1 x 3D-briller, Netledning,
Fjernbetjening, Borddrejefod, Lynhåndbog
• Ekstra tilbehør: Skype-kamera PTA317, 3D-briller
PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller PTA507
•

• PC-netværkslink: SimplyShare
• Nem installation: Automatisk registrering af
Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder,
Guide til netværksinstallation, Guide til
indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home,
Brugervejledning på skærmen
• Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning,
Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom,
Uskaleret, WideScreen
• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• Firmwareopgradering: Automatisk
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering
via USB, Online-firmwareopgradering
• Fjernbetjening: Tastatur med fuld tekst

Tuner/modtagelse/transmission

• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*,
DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2,
Freeview HD
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
•
•
•
•
•
•

Lysnet: AC 220 - 240 V 50 Hz
Omgivende temperatur: 5-35°C
Klasse for energimærke: A
EU-energimærke - strøm: 75 W
Årligt energiforbrug: 104 kW-timer
Standby-strømforbrug: < 0,1 W
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• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk,
Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke
tjenester der udbydes i dit land.
* Wi-Fi Smart-skærm tilgængelig via softwareopdatering i efteråret
2012
* Skype-kamera sælges separat
* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt
udviklet.
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted.
For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement.
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med
IEC62087 Ed 2.
* USB-optagelse kun for digitale kanaler (der kan gælde begrænsninger
afhængigt af land og kanal), ikke for analoge udsendelser eller
eksternt input. Optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse
(CI+).
* I de nordiske lande har TV'et begrænset understøttelse af
undertekster, når du optager TV-programmer.

