
 

 

Philips 4000 series
Telewizor LED Smart z 
technologią Pixel Plus HD

119 cm (47")
Full HD 1080p
DVB-T2/C

47PFL4007T
Zrelaksuj się i spędź wspaniały wieczór przed telewizorem
z obrazem LED Full HD i technologią Smart TV
Zrelaksuj się i spędź wspaniały wieczór z telewizją w doskonałej jakości dzięki telewizorowi 
LED Full HD 47PFL4007 firmy Philips. Technologie Pixel Plus i Smart TV Plus sprawiają, że 
świat rozrywki, pełen wyraźnych, żywych szczegółów, jest na wyciągnięcie ręki.

Ciesz się światem rozrywki dzięki technologii Smart TV Plus
• Proste połączenie bezprzewodowe dzięki bezprzewodowej karcie sieciowej USB (opcjonalnie)
• Mnóstwo aplikacji internetowych, filmów do wypożyczenia i usługa Catch-up TV
• Steruj telewizorem za pomocą smartfona, tabletu lub klawiatury
• Dzięki funkcji SimplyShare możesz cieszyć się zdjęciami, muzyką i filmami w telewizorze
• Wyszukiwanie, planowanie nagrywania, nagrywanie* i wstrzymywanie programów 

telewizyjnych

Wyrazisty i żywy obraz za każdym razem
• 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 200 Hz zapewnia doskonałą ostrość 

ruchomego obrazu

Szeroka gama prostych w obsłudze złączy cyfrowych
• 3 gniazda USB zapewniają wygodne odtwarzanie multimediów
• Wejście PC umożliwia wyświetlenie zawartości komputera na ekranie telewizora



 Karta sieciowa Wi-Fi USB

Korzystaj bezprzewodowo z technologii Smart 
TV dzięki karcie sieciowej Wi-Fi USB (PTA01) 
dla Smart TV. Wystarczy włożyć kartę do 
złącza USB z boku telewizora, podłączyć 
telewizor bezpośrednio do sieci domowej i 
wybrać żądaną zawartość online za pomocą 
pilota.

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.

3 USB (multimedia)

3 gniazda USB umożliwiają 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 telewizora, aby uzyskać dostęp do 
multimediów za pośrednictwem ekranowej 
przeglądarki zawartości. Dzięki temu można 
przeglądać oraz udostępniać filmy, zdjęcia i 
muzykę.

200 Hz Perfect Motion Rate
Technologia Perfect Motion Rate (PMR) o 
częstotliwości 200 Hz tworzy niesamowitą 
ostrość ruchomego obrazu i zapewnia czysty i 
żywy obraz podczas oglądania filmów akcji. 
Nowy standard PMR stworzony przez firmę 
Philips stanowi połączenie najszybszego 
odświeżania paneli, technologii HD Natural 
Motion i niezwykłego sposobu przetwarzania, 
co zapewnia niespotykaną ostrość ruchomego 
obrazu i lepszą ogólną jakość obrazu.

Smart TV Plus
Odkryj świat rozrywki. Steruj i programuj 
— oglądaj telewizję tak, jak chcesz.
Cała gama aplikacji jest na wyciągnięcie 
ręki. Korzystaj z internetowych sklepów z 
materiałami wideo i usługi Catch-up TV, 
aby oglądać ulubione filmy. Przeglądaj 
otwarty Internet lub kontaktuj się ze 
znajomymi za pośrednictwem serwisów 
Facebook i Twitter. Ponadto program 
można łatwo wstrzymać — wystarczy 
podłączyć do telewizora dysk twardy USB.

Aplikacja Philips MyRemote
Philips MyRemote to inteligentna aplikacja 
umożliwiająca dostosowanie oglądania 
telewizji do potrzeb użytkownika.
Korzystaj z rozmaitych możliwości: 
przeglądaj przewodnik po programach na 
tablecie podczas oglądania telewizji. 
Dodatkowe funkcje, takie jak wpisywanie 
tekstu, regulacja głośności, zmiana 
kanałów oraz przesyłanie obrazów, 
filmów i muzyki do telewizora, zmieniają 
inteligentne urządzenia w inteligentne 
piloty. Aplikację MyRemote można pobrać 
z serwisu iTunes App Store lub Android 
Market.
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Zalety
Telewizor LED Smart
119 cm (47") Full HD 1080p, DVB-T2/C



MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
Obraz/wyświetlacz
• Wyświetlacz: LED Full HD
• Długość przekątnej ekranu: 47 cali / 119 cm 
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Format obrazu: 16:9
• Jasność: 350 cd/m²
• Dynamiczny kontrast ekranu: 500 000:1
• Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD, 200 Hz 

Perfect Motion Rate

Aplikacje Smart TV
• Net TV: Catch-up TV, Internetowe sklepy z 

filmami, Otwieranie przeglądarki internetowej, 
Aplikacje internetowe

• Kontrola: Aplikacja MyRemote (systemy iOS i 
Android), Obsługa klawiatury i myszy USB

• SimplyShare: Przeglądarka multimedialna DLNA, 
Przeglądarka multimedialna USB

• Program: Wstrzymanie odtwarzania programu, 
Nagrywanie USB

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Funkcje poprawy dźwięku: AmbiwOOx, 

Automatyczne ustawianie poziomu głośności, 
Wyraźne brzmienie, Incredible Surround

Możliwości połączeń
• Liczba połączeń HDMI: 4
• Liczba złącz komponentowych (YPbPr): 1
• Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
• Liczba złącz USB: 3
• Połączenia bezprzewodowe: Gotowość do obsługi 

bezprzewodowej sieci LAN
• Inne połączenia: Antena IEC75, Common Interface 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Cyfrowe wyjście 
audio (optyczne), Wejście PC VGA + wejście audio 
L/P, Wyjście na słuchawki, Złącze usługi

• Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota, 

Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, 
Dodawanie do ekranu głównego (tryb plug & play), 
Automatyczne przenoszenie napisów (Philips), 
Łącze Pixel Plus (Philips), Odtwarzanie jednym 
przyciskiem

Zastosowania multimedialne
• Odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, H264/

WMV9/VC1
• Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3, WMA 

(od wersji 2 do wersji 9.2)
• Odtwarzane formaty obrazów: JPEG

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza
• Obraz z komputera: rozdzielczość do 1920 x 1080 

przy 60 Hz
• Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość 

do 1920 x 1080p

Udogodnienia
• Łącze sieci komputerowej: SimplyShare
• Łatwa instalacja: Automatyczne wykrywanie 

urządzeń firmy Philips, Kreator połączeń z 
urządzeniami, Kreator instalacji sieci, Kreator 
ustawień

• Łatwa obsługa: Sterowanie jednym przyciskiem 
Home, Ekranowa instrukcja obsługi

• Ustawienia formatu ekranu: Automatyczne 
wypełnianie, Automatyczne powiększenie, Format 
filmowy 16:9, Duże powiększenie, Nieskalowany, 
Panoramiczny

• Wskaźnik siły sygnału
• Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1200 stron)
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Kreator 

aktualizacji oprogramowania, Aktualizowanie 
oprogramowania przez USB, Aktualizacja 
oprogramowania sprzętowego w Internecie

• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
Elektroniczny program na 8 dni

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-
T2, Freeview HD

• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Moc
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
• Klasa energetyczna: A+
• Etykieta energetyczna UE: 62 W
• Roczne zużycie energii: 86 kWh
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,15 W
• Funkcje oszczędzania energii: Zegar 

automatycznego wyłączania, Tryb EcoMode, 
Czujnik światła, Wyłączanie obrazu (dla radia)
Wymiary
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

1370,0 x 790,0 x 160,0 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

1088,0 x 650,6 x 42,9 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

1088,0 x 690,3 x 260,0 mm
• Waga produktu: 14,97 kg
• Waga produktu (z podstawą): 19,04 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 23,2 kg
• Zgodny uchwyt ścienny: 400 x 400 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Pilot 

zdalnego sterowania, 2 baterie AAA, Obracana 
podstawa stołowa, Skrócona instrukcja obsługi, 
Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, 
Adapter SCART, Adapter przewodu 
komponentowego, Skrócona instrukcja obsługi 
funkcji Smart TV, Broszura gwarancyjna

• Akcesoria opcjonalne: Bezprzewodowa karta 
sieciowa USB (PTA01)

•
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Dane techniczne
Telewizor LED Smart
119 cm (47") Full HD 1080p, DVB-T2/C

* Net TV: Odwiedź stronę www.philips.com/smarttv, aby odkryć 
usługi dostępne w swoim kraju.

* Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku 
kanałów cyfrowych w technologii IPTV zawartych w elektronicznym 
przewodniku telewizyjnym (mogą wystąpić ograniczenia w 
zależności od kraju i kanału), nagrywanie może zostać ograniczone 
przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). 
Niezbędne jest połączenie z Internetem.

* Urządzenie posiada certyfikat DivX Certified® i umożliwia 
odtwarzanie zawartości wideo DivX® o rozdzielczości do HD 
1080p, w tym zawartość premium.

* 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.

* 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.

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

http://www.philips.com

