
 

 

Philips 6000 series
Smart LED TV Ambilight 
Spectra 2 és Pixel Precise 
HD rendszerrel

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

47PFL6687H
Váljon az események részesévé!

Élvezze a 3D-t és a Smart TV-t Ambilight funkcióval
Fedezze fel a Philips 47PFL6687 3D Smart LED TV világát. Élvezze a Full HD LED-es 
képminőséget, és a magával ragadó Ambilight-tal rendelkező Smart TV Premium végtelen 
lehetőségeit. Váljon az események részesévé a legkényelmesebb 3D segítségével!

Élvezze a Smart TV Premium világát
• Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
• Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
• Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
• Keressen, ütemezzen, rögzítsen* és szüneteltessen TV-műsorokat
• A Wi-Fi Smart Screen* segítségével otthona bármely helyiségében nézhet TV-t
• Végezzen hang- és videohívásokat a Skype™ segítségével a TV készüléken

Magával ragadó képi élmény a nappalijában
• A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
• Easy 3D Clarity 700 a kényelmes 3D moziélményért
• A 3D mélység egyedi beállításával személyre szabott 3D-t nézhet
• Egyedülálló, két résztvevős, teljes képernyős játék mód a 2D játékokhoz
• A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
• 600 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért



 Ambilight Spectra 2

Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit 
vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott 
Philips technológia tovább növeli a képernyő 
méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 
oldaláról fényt vetít a környező falra. Az 
Ambilight automatikusan beállítja a TV-
készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, 
hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív 
funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig 
tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

3D mélység beállítása
Mindenki másképpen érzékeli a 3D-t. Ezért 
teszi lehetővé a Philips a 3D mélységi szint 
személyre szabott beállítását. A 3D mélység 
egyedi beállításával Ön kiválaszthatja a nézett 
tartalomhoz és az ízléséhez leginkább illő 
mélységet. Ezzel a szemét is kíméli. 
Maradéktalanul átadhatja magát a 3D 
élménynek.

Pixel Precise HD
A Pixel Precise HD a díjnyertes Pixel Plus 
alapjaira épülő technológia. 4 billió színével a 
képminőséget egy klasszissal magasabb szintre 
emeli. A Super Resolution és a Pixel Precise 
HD révén Ön a legkiválóbb képminőséget 
élvezheti, akár internetes videót, akár Blu-ray 
filmet néz.

600 Hz-es Perfect Motion Rate
A 600 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén 
a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a 
kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig 
tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-
rel előállított képhatás a leggyorsabb 
képernyőfrissítés, a Perfect Natural Motion 
technológia és egy egyedi feldolgozási mód 
együttes eredménye, amely minden eddiginél 
élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

Skype™ a TV készüléken
Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg 
élményeit szeretteivel, bárhol is vannak. A TV 
készüléken használt Skype™ segítségével hang- 
és videohívásokat végezhet a nappalijából. 
Csatlakoztassa az opcionális Philips TV 
kamerát (PTA317/00) a TV-hez, és élvezze a 
kiváló video- és hangminőséget fotelja 
kényelméből.

Játék teljes képernyőn két résztvevővel
A Philips két résztvevős, teljes képernyős 
játékokhoz való szemüvegével (PTA436/00) 
TV-je fantasztikus teljes képernyős 
játékélményt biztosít. A 2D, két résztvevős 
játékok esetében a játékosok saját játékukat 
csak a képernyő felén látják. A 3D technológia 
használatával immár mindkét játékos egy 
időben élvezheti teljes képernyőn a 2D játékot.

Smart TV Premium
Tartalomvilág Önnek. Szabadon nézheti a 
választott programot a táblagépén, 
okostelefonján vagy TV-éjén.
Az új Smart TV kezdőképernyőn sokféle 
alkalmazáshoz hozzáférhet. A Wi-Fi Smart 
Screen* segítségével az iPhone/iPad 
vezeték nélkül kommunikál a Philips Smart 
LED TV-vel, így áthúzhatja a digitális TV 
programokat az eszközre, és otthona 
bármely részében nézheti a kedvenc 
műsorait! A TV program emellett 
könnyen szüneteltethető - egyszerűen 
csatlakoztasson USB-merevlemezt a TV-
hez és vegye fel a digitális TV adásokat.

EU Ökocímke
A Philips környezettudatos 
tervezési folyamatának 
célja, hogy a Philips által 
gyártott termékek minél 
inkább környezetbarát 

termékek legyenek. Termékeink 
többségét az Európai Unió Ökocímkéjével 
(Eco virág) tüntették ki, ami nagy 
energiahatékonyságuknak és rendkívül 
alacsony készenléti 
teljesítményfelvételüknek (akár 50%-kal az 
Európai Unió Ökocímkéjének határértéke 
alatt) köszönhető, továbbá annak, hogy a 
Philips nem használ veszélyes anyagokat 
(pl. ólmot), és termékei könnyen 
újrahasznosíthatók.
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Fénypontok
Smart LED TV
119 cm-es (47"-es) Easy 3D, DVB-T/C



Rendszer-hangvezérlés, Készenlét, Plug & play • Készenléti fogyasztás: < 0,15 W
Ambilight
• Ambilight változat: 2 oldalas
• Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez 

alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 47 hüvelyk / 119 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• 3D: Easy 3D Clarity 700, Játék teljes képernyőn 2 

résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D 
átalakítás

• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 400 cd/m²
• Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
• Kép javítása: Pixel Precise HD, 600 Hz-es Perfect 

Motion Rate, Micro Dimming

CPU
• Processzortípus: Dual-Core

Smart TV alkalmazások
• Net TV: Catch-up TV, Internetes videotékák, 

Open Internet böngésző, Online alkalmazások
• Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), 

USB-billentyűzet és -egér támogatás
• SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-

adathordozó-böngésző, WiFi Smart Screen
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 28 W (2 x 14 W)
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround, 
Tiszta mélyhangzás

Csatlakoztathatóság
• HDMI-csatlakozások száma: 5
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB-csatlakozók száma: 3
• Vezeték nélküli csatlakozások: WiFi tanúsítvány
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, 
Fejhallgató kimenet, Szervizcsatlakozó

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-
elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás 
(Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA 
(2––9.2 verzió)

• Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Kényelem
• PC hálózati kapcsolat: SimplyShare
• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 

automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató 
varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások 
asszisztens varázsló

• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, 
Képernyőn látható felhasználói útmutató

• Képernyőformátum beállítás: Automatikus 
kitöltés, Autozoom, Film széthúzása,16:9, Super 
Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles 
képernyő

• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 
programfüzet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

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

Tápellátás
• Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: A+
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 60 W
• Éves energiafogyasztás: 83 kWh
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 
kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép 
némítása (rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1150 x 780 x 130 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1067,5 x 646,6 x 29,6 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1067,5 x 693 x 234 mm
• Termék tömege: 15 kg
• Termék tömege (+állvány): 18,3 kg
• Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, 

Távvezérlő, Elforgatható asztali állvány, Gyors 
üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági 
brosúra, SCART adapter, Komponens kábel 
adapter, Smart TV gyors útmutatója, Garancialevél, 
4x passzív 3D szemüveg, 3 db AAA elem

• Opcionális tartozékok: PTA416 3D szemüveg, 
PTA426 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, 
készlet játékhoz

•
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Műszaki adatok
Smart LED TV
119 cm-es (47"-es) Easy 3D, DVB-T/C

* Net TV: a www.philips.com/smarttv oldalon megismerheti az adott 
országban nyújtott szolgáltatásokat.

* USB felvétel csak a TV-készülék IP alapú digitális műsorfüzetében 
foglalt digitális csatornákról készíthető (az egyes országokra és 
csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak), továbbá 
előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás 
másolásvédelme (CI+). A rögzítéshez internetkapcsolat szükséges.

* A Wi-Fi Smart Screen 2012 őszén lesz elérhető szoftverfrissítés 
útján

* DivX Certified® (DivX tanúsítványú) a DivX® videó lejátszásához 
akár 1080p HD felbontásig, beleértve a prémium minőségű 
tartalmakat.

* A Skype kamera külön rendelhető
* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 

fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, 
hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó 
frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében 
található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy 
előfizetéshez kötött. További információért forduljon a 
szolgáltatójához.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

http://www.philips.com

