
 

 

Philips 4000 series
Pixel Plus HD ile LCD TV

119 cm (47")
Full HD 1080p
dijital TV

47PFL4606H
TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın
Modern tasarımlı Full HD TV
Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini 
çıkarabilirsiniz. Bu 4000 serisi 47PFL4606 LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri 
ve eşsiz TV tasarımıyla Full HD görüntüler sunar.

Evinizin dekorasyonuyla uyum sağlayan modern tasarım
• Kolay erișilebilir dokunmatik kontroller

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü
• Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
• Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400Hz Perfect Motion Rate (PMR)

Gerçek net ses deneyimi
• 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit
• 3 HDMI giriși ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
• Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo
• Muhteșem multimedya oynatımı için USB

Kurulumu basit, kullanımı kolay
• Kurulum yardımı ile kolay kurulum



 Dokunmatik kontroller (2k11)
Dokunmatik kontroller çıkıntı yapan 
düğmelerin yerini alan, dokunmaya duyarlı 
düğmelerdir. En hafif dokunușunuza bile yanıt 
veren dokunmatik kontrollerle TV'nizi açabilir, 
kanal değiștirebilir, ses seviyesini açıp 
kısabilirsiniz. Ayrıca, dokunmatik kontrollerin 
arasında bulunan Ana sayfa düğmesiyle ana 
menüyü açabilirsiniz.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı 
renk ve doğal hareketin benzersiz bir 
birleșimini sunar. Multimedyadan standart 
çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve 
hatta yüksek sıkıștırma oranlı HD görüntülerde 
bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip 
azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı 
olması sağlanır.

20W RMS Incredible Surround
Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını 
hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) 
amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses 
yükselir. Incredible Surround, daha derin ve 
geniș ses çıkıșıyla eksiksiz bir surround ses 
deneyimi yașatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Easylink özellikli 3 HDMI giriș

HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü 
sinyallerini tașıyan tek bir kablodur ve bu 

sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu 
kablo sinyalleri sıkıștırmadan tașıyarak ekranda 
en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi 
sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, 
uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi 
cihazlarda birçok ișlemi yapmak için tek 
ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

USB (multimedya)

USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB 
bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 
müziklere ve video dosyalarına erișmenizi 
sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve 
kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla 
multimedya içeriğine erișin. Videolarınızı, 
fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve 
paylașabilirsiniz.

Entegre DVB radyo MPEG-4
Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı 
kullanmadan dijital kablo ve karasal TV 
yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan 
kaliteli TV keyfini çıkarın.

Kurulumu kolay

Adım adım kurulum yardımcısı ile bu TV'nin 
kurulumu oldukça kolaydır. Kurulum 
yardımcısının gösterdiği birkaç ekran üzerinde, 
temel ayarların kolayca seçilebileceği 
seçenekler yer alır. Böylece TV performansını 
zor terimler ya da ayarlarla uğrașmadan hızla 
kișisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

400Hz Perfect Motion Rate

400Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon 
filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için 
mükemmel hareketli görüntü netliği olușturur. 
Yeni Philips PMR standardı, alternatifsiz 
hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran 
yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz 
ișleme formülünün birleșik görsel etkisini 
sunar.
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Özellikler
LCD TV
119 cm (47") Full HD 1080p, dijital TV



yardımcısı sihirbazı Kılavuzu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi
•

Görüntü/Ekran
• Ekran: LCD Full HD
• Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm 
• Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
• En-boy oranı: 16:9
• Parlaklık: 400 cd/m²
• Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
• Tepki süresi (tipik): 2 ms
• Görüntü güçlendirme: Pixel Plus HD, Dijital Doğal 

Hareket, Aktif Kontrol, 400 Hz Perfect Motion 
Rate

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear 

Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı
• HDMI bağlantı sayısı: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Sistem ses kontrolü, Sistem 

bekleme, Tek dokunușla oynatma, Sistem bilgisi 
(menü dili)

• Komponent sayısı (YPbPr): 1
• Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
• AV bağlantı sayısı: 1
• USB sayısı: 1
• Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface 

Plus (CI+), Dijital ses çıkıșı (koaksiyel), PC giriși 
VGA + Sol/Sağ Ses Giriși, Kulaklık çıkıșı

Multimedya Uygulamaları
• Multimedya bağlantıları: USB
• Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Müzik Çalma Formatları: MP3
• Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik
• Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik 

Program Rehberi
• Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar 

• Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri 
Kullanım Kılavuzu

• Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, 
Otomatik zoom, 14:9 film genișletme, 16:9 film 
genișletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, 
Ölçeklendirilmemiș, Geniș Ekran

• Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
• Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim 

yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir 
bellenim

Tuner/Alım/İletim
• Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç
• Șebeke elektriği: 220-240V; 50Hz
• Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
• Enerji Etiketi Sınıfı: C
• AB Enerji Etiketine uygun güç: 139 W
• Yıllık enerji tüketimi: 203 kW·s
• Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
• Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, 

Ekonomik ayarlar menüsü, Görüntü dondurma 
(radyo için)

• Kurșun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 1380 x 946 x 220 mm
• Set boyutları (G x Y x D): 1129,8 x 697,8 x 83 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

1129,8 x 745,6 x 268 mm
• Ürün ağırlığı: 17,5 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 20,87 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 31,8 kg
• Duvar montajına uygun: ayarlanabilir 400 x 300 mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan 

Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım 
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* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB 
operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web 
sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koșullu 
Erișim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için 
operatörünüze bașvurun.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalıșan bir televizyonun güç tüketimine 

dayanan, yıl bașına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi 
televizyonun nasıl kullanıldığına göre değișir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli 
parçalar ve bileșenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut 
muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurșun içerir.

http://www.philips.com

