
 

 

Philips 6000 series
Televizor cu tehnologie 
Smart LED, Ambilight 
Spectra 2 și Pixel Precise 
HD

119 cm (47")
Easy 3D
DVB-T/C

47PFL6007H
Participaţi la acţiune!

Bucuraţi-vă de 3D şi Smart TV cu Ambilight
Experimentaţi o varietate bogată de conţinut cu Smart TV 3D Philips 47PFL6007 cu 
tehnologie LED. Bucuraţi-vă de imagini Full HD LED intense şi de posibilităţile infinite ale 
Smart TV Premium cu Ambilight captivant. Participaţi la acţiune cu cel mai comod 3D!

Bucuraţi-vă de o varietate de conţinuturi cu Smart TV Premium
• Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
• O diversitate de aplicaţii online, filme de închiriat și televizor care recuperează
• Controlaţi televizorul cu smartphone, tabletă sau tastatură
• Căutare, programare, înregistrare* și pauză TV
• Vizionaţi programe TV oriunde doriţi în casa dvs. cu Wi-Fi smart screen*
• Efectuaţi apeluri de voce și video cu Skype™ pe televizorul dvs.

O experienţă de vizionare fascinantă în camera de zi
• Ambilight Spectra pe 2 laturi amplifică experienţa vizionării
• Easy 3D Clarity 700 pentru o experienţă cinematografică 3D confortabilă
• Bucuraţi-vă de orice conţinut 2D în format 3D impecabil printr-o apăsare de buton
• Reglare unică a adâncimii 3D pentru vizualizare a conţinutului 3D așa cum doriţi
• Mod unic pentru ecran complet pentru jocuri în doi pentru jocurile 2D
• TV Full HD cu Pixel Precise HD pentru detalii în acţiune
• Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării



 Ambilight Spectra 2

Adăugaţi o nouă dimensiune experienţei dvs. 
de vizionare cu Ambilight Spectra 2. Această 
tehnologie brevetată de la Philips mărește 
ecranul proiectând pe peretele din spate un 
halo de lumină din ambele laterale ale părţii din 
spate a televizorului. Ambilight reglează 
automat culoarea și intensitatea luminii pentru 
a corespunde imaginii televizorului. Graţie 
funcţiei de adaptare la perete, culoarea luminii 
este perfectă, indiferent de culoarea peretelui.

Conversie 3D
Vizionaţi întreaga dvs. colecţie de filme în 
format 3D impecabil și în culori vii – chiar și 
filmele clasice alb-negru. Philips oferă 
conversie de înaltă calitate în timp real pentru 
orice conţinut 2D la atingerea unui buton. 
Asigură afișarea subtitrărilor la o profunzime 
constantă și elimină erorile precum apariţia 
fundalului în prim-plan.

Reglarea adâncimii 3D
Fiecare percepe conţinutul 3D în mod diferit. 
De aceea, Philips vă oferă posibilitatea de a 
personaliza nivelul de adâncime 3D în funcţie 
de preferinţele dvs. Reglarea unică a adâncimii 
3D vă permite să alegeţi adâncimea imaginii 
care se potrivește cel mai bine conţinutului de 
pe ecran și preferinţelor dvs. De asemenea, 
este mai confortabil pentru ochi. Acum vă 
puteţi bucura pe deplin de experienţa 3D.

Pixel Precise HD
Pixel Precise HD este conceput pe baza 
tehnologiei premiate Pixel Plus. Aceasta 
sporește calitatea imaginii de înaltă definiţie la 

următorul nivel, de 4 miliarde de culori. Cu 
Super Resolution, Pixel Precise HD vă oferă 
acum cea mai bună calitate a imaginii pe 
televizorul HD, indiferent dacă vizionaţi un clip 
video de pe Internet sau filme Blu-ray de 
calitate bună.

Perfect Motion Rate 400Hz
Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite 
reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, 
producând imagini clare și vibrante în filmele cu 
acţiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă 
vizual efectul combinat al celei mai rapide rate 
de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o 
formulă unică de procesare, pentru o claritate 
de neegalat a mișcării.

Skype™ pe televizorul dvs.
Adăugaţi o nouă dimensiune apelurilor dvs. și 
împărtășiţi-vă experienţele cu oamenii care 
contează pentru dvs., oriunde s-ar afla. Cu 
Skype™ pe televizor, puteţi face apeluri de 
voce și video din sufrageria dvs. Este suficient 
să conectaţi camera Philips TV (PTA317/00) la 
televizorul dvs. și vă bucuraţi de calitate video 
și audio excelentă în mod confortabil de pe 
canapeaua dvs.

Jocuri cu ecran complet pentru doi 
jucători
Cu ochelarii pentru jocuri în doi pe tot ecranul 
de la Philips (PTA436/00), televizorul dvs. 
poate oferi experienţa absolută pentru jocuri 
în doi pe întregul ecran. În jocurile 2D în doi, 
fiecare jucător își poate vedea, în mod normal, 
jocul pe jumătate de ecran. Utilizând 
tehnologia 3D, fiecare jucător poate acum să se 
bucure de experienţa jocului în 2D pe ecranul 
complet în același timp.

Smart TV Premium
Un univers de conţinut pentru dvs. 
Bucuraţi-vă de libertatea de a vă viziona 
programul pe o tabletă, un smartphone 
sau un televizor.
Cu noul ecran de început Smart TV, 
accesaţi cu ușurinţă o largă varietate de 
aplicaţii. Cu Wi-Fi smart screen*, iPhone-
ul/iPad-ul dvs. interacţionează wireless cu 
televizorul Philips Smart TV cu tehnologie 
LED astfel că puteţi transfera cu ușurinţă 
conţinut TV digital pe dispozitivul dvs. și 
vă puteţi bucura de emisiunile preferate 
oriunde acasă! De asemenea, puteţi 
întrerupe programul TV cu ușurinţă - 
conectaţi doar un hard disk USB la 
televizurul dvs. și înregistraţi transmisiile 
digitale.

Eticheta Eco UE
Procesul de design 
ecologic Philips își propune 
să creeze produse care 
sunt din ce în ce mai 
prietenoase cu mediul. 

Eforturile noastre au fost recunoscute și 
Philips a primit eticheta Eco UE (floarea 
Eco) pe majoritatea modelelor sale 
datorită eficienţei sale energetice 
crescute, consumului ultraredus în 
standby (cu până la 50% mai redus decât 
nivelul impus de Eticheta Eco UE), 
absenţei substanţelor periculoase (de ex., 
plumb) și designului care facilitează 
reciclarea.
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• EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, • Consum în standby: < 0,15 W
Ambilight
• Versiune Ambilight: cu 2 laturi
• Funcţii Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, 

Mod de iluminare odihnitoare

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 47 inch / 119 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• 3D: Easy 3D Clarity 700, Jocuri pe ecran complet 

pentru 2 jucători*, Reglarea adâncimii 3D, 
Conversie 2D în 3D

• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 400 cd/m²
• Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Precise 

HD, Perfect Motion Rate 400Hz, Micro-regl.lumin.

Procesor
• Tip procesor: Dual-Core

Aplicaţii Smart TV
• Net TV: Televizorul care recuperează, Magazine 

video online, Deschideţi browser-ul de Internet, 
Aplicaţii online

• Control: Aplicaţia MyRemote (iOS și Android), 
Tastatură USB și suport pentru mouse

• SimplyShare: Browser media DLNA, Browser 
media USB, WiFi Smart Screen

• Program: Pauză TV, Înregistrare USB

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Sunet clar, Incredible 
Surround, Bas pur

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 4
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• Număr de USB-uri: 3
• Conexiuni wireless: Certificat WiFi
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Interfaţă comună 

Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire audio 
digitală (optică), Intrare PC VGA + Intrare audio S/
D, Ieșire căști, Conector pentru servicii

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel

Control sistem audio, Sistem în standby, Adăugare 
plug & play la ecranul principal, Comutare 
subtitrare automată (Philips), Legătură Pixel Plus 
(Philips), Redare la o singură atingere

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 
până la v9.2)

• Formate redare imagini: JPEG

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
• Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 

1920x1080p

Confort
• PC network link: SimplyShare
• Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, 

Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare 
reţea, Expert de configurare a setărilor

• Ușurinţă în utilizare: Buton Home multifuncţional, 
Manual de utilizare pe ecran

• Ajustări format ecran: Autocompletare, 
Autozoom, Extindere film 16:9, Super zoom, 
Nescalat, Ecran lat

• Indicator putere semnal
• Teletext: Hipertext - 1200 pagini
• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 

firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, 
Upgrade firmware online

• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 
programe (8 zile)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V CA 50/60 

Hz
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Clasă de etichetare energetică: A+
• Alimentare eticheta energetică UE: 60 W
• Consum anual de energie: 83 kW·h
• Funcţii economisire energie: Cronometru 
deconectare automată, Mod Eco, Senzor de 
lumină, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

• Consum de energie în modul oprit: < 0,01 W

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1150 x 780 x 130 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 

1067,5 x 646,6 x 29,6 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1067,5 x 693 x 243,5 mm
• Greutate produs: 15 kg
• Greutate produs (+ stativ): 18,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 21,8 kg
• Suport mural compatibil: 400 x 400 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, 2 baterii AAA, Suport rotativ pentru 
masă, Ghid de iniţiere rapidă, Broșură cu date 
juridice și pentru siguranţă, Adaptor SCART, 
Adaptor de cablu Component, Ghid rapid Smart 
TV, Certificat de garanţie, 4 ochelari 3D pasivi

• Accesorii opţionale: Ochelari 3D PTA416, 
Ochelari 3D PTA426, Kit jocuri ochelari 3D 
PTA436

•
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* Net TV: Vizitaţi www.philips.com/smarttv pentru a descoperi oferta 
de servicii din ţara dvs.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale acoperite de baze TV 
IP Ghid electronic de programe (pot fi aplicabile diferite restricţii în 
funcţie de ţară și canal), înregistrările pot fi limitate de protecţia 
împotriva copierii (CI+). Este necesară o conexiune la internet.

* Wi-Fi smart screen disponibil prin intermediul actualizării de 
software în toamna anului 2012

* DivX Certified® pentru a reda semnal video DivX® până la HD 
1080p, inclusiv conţinut premium.

* Camera Skype se comercializează separat
* Părinţii trebuie să își monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D și 

să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate 
mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta 
mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat 
complet.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă 
actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de 
asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă 
operatorul.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* EPG pentru 8 zile, serviciu nedisponibil în toate ţările

http://www.philips.com

