
 

 

Philips 6000 series
3D Ultra Slim Smart LED 
TV พรอม Ambilight 2 ดาน 
XL และ Pixel Precise HD

119 ซม. (47")
Easy 3D
DVB-T/C

47PFL6008H
ความสวยสงาและอัจฉริยะภาพ

Ultra Slim LED TV พรอม Ambilight
เพ่ิมมิติใหมใหประสบการณการรับชมของคุณดวย Philips 6008 ซีร่ีส 3D Smart LED TV 
แมจะมีรูปลักษณท่ีเพรียวบาง แตอัดแนนดวยความสามารถ เชน Skype™, 3D, Ambilight แบบ 2 
ดาน และอ่ืนๆ

ยิ่งนอยยิ่งดี—ประสบการณการรับชมแบบไรขอบ
• ดีไซนไรขอบชวยลดกรอบจอภาพเพื่ออวดรูปลักษณ ที่เหนือชั้น
• ตกแตงอยางสมบูรณแบบ เพื่อรูปลักษณที่งดงามทัดเทียมกับประสิทธิภาพที่นําเสนอ
โลกของเนื้อหาออนไลนที่ปลายนิ้วของคุณ
• Skype™ เพื่อการโทรดวยเสียงและวิดีโอแบบงายๆ บนท ีวีของคุณ
• ระบบ Wi-Fi ในตัวสําหรับเช่ือมตอกับโลกออนไลนอยางงายดาย
• Smart TV—โลกแหงความบันเทิงแบบออนไลน
ควบคุมวิธีการแบงปนและบันทึกบนหนาจอขนาดใหญ
• รีโมทคอนโทรลแปนพิมพเพื่อการพิมพขอความแสนงายดาย
• แอปพลิเคชัน MyRemote—ควบคุมทีวีดวยโทรศัพทหรือแท ็บเล็ตของคุณ
• Wi-Fi Miracast™—เลนเนื้อหาจากอุปกรณของคุณบนทีวี
• แบงปนรูปถาย เพลง และภาพยนตรไดงายๆ ผานทาง DLNA
ประสบการณความบันเทิงที่เหนือชั้น
• Ambilight XL 2 ดาน เพื่อประสบการณการรับชมอยางเต็มอ ิม
• Pixel Precise HD รายละเอียดคมชัดทุกการเคลื่อนไหว



 ดีไซนไรขอบ
สัมผัสรูปทรงที่เพรียวบาง เรียบงาย ประณีต 
และสรางสรรคอยางงดงามจากกระจกแบบไรรอ
ยตอคุณภาพสูง 
จอภาพลอมกรอบโลหะที่บางเฉียบที่สวนดานน
อก 
ออกแบบมาเพื่อการผสมผสานอยางกลมกลืนเข
ากับบรรยากาศการตกแตงทุกรูปแบบ

วัสดุของแท
บานของคุณบงบอกถึงสไตลของคุณ 
นี่จึงเปนเหตุผลที่เราเลือกสรรสีสันและการตกแ
ตงที่นุมนวลและดูมีรสนิยม 
ผนวกรวมกับการใชวัสดุคุณภาพของแทในการอ
อกแบบของเรา เชน อะลูมิเนียมและเหล็ก 
เพื่อใหทีวีของคุณกลมกลืนเขากับการตกแตงบา
นของคุณ

การสนทนาทางวิดีโอบนทีวีผาน 
Skype™*
เพิ่มมิติใหมใหการโทรและการแบงปนประสบก
ารณกับบุคคลที่สําคัญสําหรับคุณ 
ไมวาพวกเขาจะอยูที่ใด ดวย Skype™ บนทีวี 
โทรสายสนทนาและสนทนาทางวิดีโอไดจากหอ
งนั่งเลน เพียงเสียบกลองทีวีเสริมจาก Philips 
(PTA317) เขากับทีวีของคุณ 
และสนุกกับคุณภาพวิดีโอและเสียงที่ยอดเยี่ยม
ไดบนโซฟาแสนสบาย

ระบบ Wi-Fi ภายในตัว
ระบบ Wi-Fi ในตัวบน Philips Smart TV 
ทําใหการเช่ือมตอกับเครือขายภายในบานรวดเร
 ็วและงายดาย 
ชวยใหคุณเขาสูโลกแหงเนื้อหาและแบงปนผา
นระบบไรสายไดเลยที่บาน

แอปพลิเคชันออนไลนสําหรับ Smart TV
เปดโลกทัศนใหมนอกพรมแดนโทรทัศนแบบดั้ง
เดิม เชาและสตรีมภาพยนตร วิดีโอ เกม 
และอื่นๆ 
อีกมากมายไดโดยตรงสูโทรทัศนของคุณจากรา
นวิดีโอออนไลน ดูรายการโทรทัศนตามสั่ง 
(Catch-up TV) จากชองโปรดของคุณ 
และเพลิดเพลินกับตัวเลือกแอปพลิเคชันออนไ
ลนที่หลายหลากดวย Smart TV 
เชื่อมตอกับครอบครัวและเพื่อนๆ ดวย Skype™ 

หรือเครือขายสังคม หรือ... 
จะเพียงแคเบราสอินเตอรเน็ตก็ยังได!

รีโมทคอนโทรลแปนพิมพ
สัมผัสอํานาจแหงการควบคุม 
รีโมทคอนโทรลสุดสะดวกใชของเราที่ครบครันด
วยคุณสมบัติการใชงานตามปกติ เชน 
คียเคอรเซอร การควบคุมระดับเสียง 
และปุมช็อตคัท 
คุณสามารถพลิกรีโมทคอนโทรลกลับดานเพื่อเข
าถึงแปนพิมพเต็มรูปแบบสําหรับพิมพขอความไ
ดอยางงายดายในทุกสถานการณ เหนือสิ่งอื่นใด 
รีโมทอัจฉริยะของเรามีเซนเซอร Gyroscopic 
ทําใหตัวรีโมททราบเองวากําลังพลิกใชงานดาน
ไหนอยู 
คุณจึงสามารถพิมพขอความไดโดยไมตองกังวล
วาจะกดโดนปุมเปลี่ยนชอง

Wi-Fi Miracast™*
รับชมเนื้อหาที่คุณตองการไดในทุกที่และทุกเว
ลา 
เลนเนื้อหาบนอุปกรณของคุณและรับชมบนหน
าจอขนาดใหญ แบงปนรูปถายจากสมารทโฟน 
หนาจอแลปทอป และอื่นๆ อีกมากมาย 
การเชื่อมตอตางๆ 
สามารถทําไดงายดายและเทคโนโลยีนี้ใชรวมกั
นไดกับอุปกรณหลากหลาย

SimplyShare TV
แบงปนรูปถาย เพลง วิดีโอ 
และภาพยนตรผานทาง DLNA 
โดยใชสมารทโฟน แท็บเล็ต 
หรือคอมพิวเตอรของคุณและเพลิดเพลินบนหน
าจอขนาดใหญ 
ชางเปนการแบงปนที่แสนสะดวก

MyRemote*
ควบคุมทีวีและทําการบันทึกไดในขณะเดินทาง
โดยไมตองมีรีโมทคอนโทรลดวยแอปพลิเคชันเ
ดียวที่สะดวกตอการใชงาน 
แปลงโฉมแท็บเล็ตหรือสมารทโฟนของคุณใหเ
ปนรีโมทสวนกลางพรอมตัวเลือกครบครันตามที่
มีในรีโมทตนแบบของคุณ 
บวกกับคุณสมบัติพิเศษตางๆ เชน 
การปอนขอความ ฟงกชัน SimplyShare 
สามารถสองเนนที่เนื้อหาบนทีวีของคุณ 
พุชขอมูลการแพรภาพทีวีดิจิตอลไปที่อุปกรณข
องคุณไดโดยใช Wi-Fi smart screen 
ติดตามรายการทีวีไดแบบไมพลาดดวยการบันทึ
กรายการโปรดในระหวางเดินทางโดยใชการบัน
ทึก MyRemote 

เพียงพลิกดูเนื้อหาบนโปรแกรมตารางรายการที
วีเพื่อเลือกรายการที่จะบันทึกและดูในภายหลัง 
Smart TV 
นับเปนความลงตัวคูควรกับแอปพลิเคชันอัจฉริย
ะอยางแทจริง

Smart TV
Smart TV - โลกแหงแอปพลิเคชันออนไลน 
วิดีโอตางๆ ที่พรอมใหเชาและติดตาม
เปดโลกทัศนใหมนอกพรมแดนโทรทัศนแ
บบดั้งเดิม เชาและสตรีมภาพยนตร วิดีโอ 
เกม และอื่นๆ 
อีกมากมายไดโดยตรงสูโทรทัศนของคุณจา
กรานวิดีโอออนไลน 
ดูรายการโทรทัศนตามสั่ง (Catch-up TV) 
จากชองโปรดของคุณ 
และเพลิดเพลินกับตัวเลือกแอปพลิเคชันอ
อนไลนที่หลายหลากดวย Smart TV 
เช่ือมตอกับครอบครัวและเพื่อนๆ ดวย 
Skype™ หรือเครือขายสังคม หรือ... 
จะเพียงแคเบราสอินเตอรเน็ตก็ยังได!

Dual Core
โปรเซสเซอร Dual Core 
เพื่อการทํางานอัจฉริยะที่รวดเร็ว
Philips TV นําเสนอโปรเซสเซอร Dual 
Core พรอมคุณสมบัติการใชงานของ 
Smart TV 
ที่มีความรวดเร็วและใชงานสะดวก 
ซ่ึงจะชวยเพิ่มความเร็วโดยรวมของโปรแก
รมตางๆ 
ทําใหสามารถทํางานแบบคูขนานในระหวา
งการใชงานหลายๆ แอปพลิเคชัน ดังนั้น 
คุณจึงสามารถสนทนาทางวิดีโอ ดูทีวี 
และสนทนาไดอยางรวดเร็วไปพรอมๆ 
กันในขณะใชงานทีวีของคุณ!
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ไฮไลต
3D Ultra Slim Smart LED TV
119 ซม. (47") Easy 3D, DVB-T/C



• My Remote App*: การควบคุม, การบันทึก 
Ambilight
• Ambilight Version: 2 ดาน XL
• คุณสมบัติ Ambilight: ปรับสีใหเขากับผนัง (Wall 

colour adaptive), โหมดแสง Lounge
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง: 47 นิ้ว / 119 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• 3D: การเลนเกมแบบเต็มจอทั้งสองผูเลน*, 

การปรับความลึก 3D, การเปลี่ยน 2D เปน 3D, Easy 
3D

• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความสวาง: 400 cd/m²
• Dynamic screen contrast: 500,000 : 1
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel precise HD, 

Micro Dimming, 500 Hz Perfect Motion Rate
Smart TV
• อินเตอรแอคทีฟทีวี: HbbTV*
• แอปพลิเคชัน SmartTV*: Catch-up TV, Netflix*, 

แอปพลิเคชันออนไลน, Online Video store, 
เบราเซอรอินเตอรเน็ตแบบเปด, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• ตารางรายการทีวี*: ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส 8 

วัน
การโตตอบอัจฉริยะ
• การโตตอบสําหรับผูใช: SimplyShare, 

ไคลเอนทและเซิรฟเวอร Multiroom*, 
รีโมทคอนโทรลขอความอัจฉริยะ, Wi-fi Miracast 
Certified*, การใชงานพีซีผานจอภาพ

• โปรแกรม: Pause TV, การบันทึก USB*
• งายตอการติดตั้ง: ตรวจจับอุปกรณ Philips อัตโนมัต ิ, 

วิซารดการเช่ือมตออุปกรณ, 
วิซารดการติดตั้งเครือขาย, 
วิซารดชวยเหลือการตั้งคา

• ใชงานงาย: ควบคุมการทํางานดวยปุม Home, 
คูมือผูใชบนหนาจอ

• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 
วิซารดอัพเกรดเฟรมแวรอัตโนมัติ, 
อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได, 
อัพเกรดเฟรมแวรออนไลน

• การปรับรูปแบบหนาจอ: Autofill, Autozoom, 
ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมไดมากขึ้น, 
ไมปรับสัดสวน, จอกวาง

• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: ใช
• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1200 หนา

MyRemote, Simply Share, TV Guide (คูมือทีวี), Wi-
Fi smart screen

CPU
• ประเภทตัวประมวลผล :: Dual-Core
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 20W (2 x 10W)
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Clear 
Sound, Incredible Surround, เบสเขมเต็มพลัง, 3D 
wOOx

การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 4
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1
• จํานวน Scart (RGB/CVBS): 1
• จํานวนชอง USB: 3
• การเช่ือมตอแบบไรสาย: Wi-Fi 11n แบบในตัว
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล (ออปติคัล), 
ชองสัญญาณออกของหูฟง, Audio L/R in

• คุณสมบัติ HDMI: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): 

รีโมทคอนโทรลทํางานผานสิ่งกีดขวางได, 
การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนดบายระบบ, 
พลักแอนดเพลยในหนาจอหลัก, 
การยายบทบรรยายอัตโนมัติ (Philips), Pixel Plus Link 
(Philips), เลนดวยปุมเดียว

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/

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

• รูปแบบการเลนเพลง: AAC, MP3, WMA (v2 สูงถึง 
v9.2)

• รูปแบบการเลนภาพ: JPEG
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/C
• MPEG ซัพพอรท: MPEG2, MPEG4
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• ระดับ Energy Label: A+
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 59 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 82 kWh
• กินไฟขณะสแตนดบาย: < 0.1 W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปดอัตโนมัต ิ, 

โหมด Eco, เซนเซอรตรวจจับแสง, ปดเสียงภาพ 
(สําหรับวิทยุ)

• การประหยัดพลังงานในโหมดปด (off): < 0.1 วัตต
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1240 x 789 x 132 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1064 x 625 x 32.5 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

1064 x 696 x 225 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 15.1 กก.
• นํ้าหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 16.6 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 20.3 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 400 x 400 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, 

แบตเตอรี่ AAA x 2, แทนวางแบบหมุนได, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, 
อะแดปเตอร SCART, อะแดปเตอรสายเคเบิล 
Component, ใบรับประกัน, แวนตา 3D แบบ Passive 
4x

• อุปกรณเสริมตางๆ: กลองสําหรับทีวี Philips PTA317, 
แวนตา 3D PTA417, ชุดเกมแวนตา 3D PTA436

•
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รายละเอียดเฉพาะ
3D Ultra Slim Smart LED TV
119 ซม. (47") Easy 3D, DVB-T/C

* แอปพลิเคชัน MyRemote 
และฟงกชันท่ีเก่ียวของจะแตกตางกันไปตามทีวีแตละรุนและประเทศ 
ตลอดจนรุนและระบบปฏิบัติการของอุปกรณอัจฉริยะ 
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดไปท่ี www.philips.com/TV

* ความสามารถในการใชงานรวมกันจะขึ้นอยูกับใบรับรอง Wifi Miracast 
Android 4.2 หรือรุนใหมกวา หากตองการรายละเอียดเพิ มเติม 
โปรดดูท่ีเอกสารอธิบายสําหรับอุปกรณของคุณ

* สําหรับแอปพลิเคชัน Smart TV โปรดไปท่ี www.philips.com/TV 
เพ่ือคนหาบริการท่ีมีในประเทศของคุณ

* การบันทึก USB สําหรับชองดิจิตอลเทานั้น 
อาจมีการจํากัดการบันทึกโดยการปองกันการคัดลอกการถายทอด 
(CI+) อาจมีการใชขอจํากัดประเทศและชอง

* กลองสําหรับทีวี Philips (PTA317) จําหนายแยกตางหาก
* ผูปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกําลังรับชม 3D 

และตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ ตามท่ีไดอธิบายไวดานบน 
ไมแนะนําใหเด็กอายุตํ่ากวา 6 ขวบรับชม 3D 
เนื่องจากสภาพรางกายยังไมพรอม

* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สําหรับการแพรภาพ 'ท่ีสามารถใหบริการฟรี' 
อาจไมรองรับผูใหบริการ DVB เฉพาะ 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดในสวนคําถามท่ีพบบอยของเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ Philips สําหรับผูใหบริการบางรายตองมี Conditional Access 
และการสมัครเปนสมาชิก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

* คุณจําเปนตองอัปเกรดซอฟตแวรสําหรับ HbbTV, 
ไคลเอนทและเซิรฟเวอร Multiroom, Netflix และแอปพลิเคชัน 
myRemote

* การใชพลังงานตอปเปนกิโลวัตต (kWh) 
อางอิงตามการใชพลังงานของทีวีที่เปดใชงาน 4 ช่ัวโมงตอวันเปนเวลา 
365 วัน การใชพลังงานท่ีแทจริงขึ้นอยูกับการใชงานทีวี

* EPG และภาพท่ีเห็นไดจริง (นานถึง 8 วัน) 
ขึ้นอยูกับประเทศและผูใหบริการ

http://www.philips.com

