
 

 

Philips 6900 series
Smart LED телевизор с 
Ambilight Spectra 2 и Pixel 
Precise HD

119 см (47")
Easy 3D
DVB T/C/S2

47PFL6907K
Станете част от действието

Наслаждавайте се на 3D и Smart TV с Ambilight
Открийте цяла една вселена от съдържание с 3D Smart LED телевизора Philips 47PFL6907. 

Наслаждавайте се на прекрасния Full HD светодиоден образ и безкрайните възможности на 

Smart TV Premium с поглъщащ Ambilight. Станете част от действието с най-комфортното 3D 

изживяване!

Насладете се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Premium
• Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
• Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
• Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
• Търсене, програмиране на запис, запис и пауза
• Гледате телевизия навсякъде в дома си с Wi-Fi Smart Screen*
• Извършвайте гласови и видео повиквания със Skype™ на вашия телевизор

Омайващо зрително изживяване във вашия хол
• Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
• Easy 3D Clarity 700 за комфортно 3D филмово забавление
• Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един 
бутон

• Уникално регулиране на 3D дълбочината, за да гледате 3D както ви харесва
• Уникален режим на игра с двама играчи на цял екран за вашите 2D игри
• Full HD телевизор с Pixel Precise HD за детайлно действие



 Ambilight Spectra 2

Добавете ново измерение към зрителното 
си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази 
патентована технология на Philips уголемява 
екрана, като излъчва отзад от двете страни 
светлина, която се проектира върху 
околната стена. Ambilight регулира 
автоматично цвета и яркостта на 
светлината, за да съответстват на картината 
на екрана. Благодарение на функцията за 
адаптиране към стена цветът на светлината 
е идеален, какъвто и да е цветът на стената 
ви.

3D конвертиране
Гледайте цялата си филмова колекция в 
живо и безупречно 3D - дори и старата 
черно-бяла класика. Philips предлага 
висококачествено конвертиране в реално 
време на всяко 2D съдържание само с 
натискането на един бутон. Това гарантира, 
че субтитрите се показват с постоянна 
дълбочина и няма грешки, като показване на 
фона на преден план.

Регулируема 3D дълбочина
Всеки човек възприема 3D съдържанието 
различно. Затова Philips ви предлага 
възможността да персонализирате 
дълбочината на 3D по ваш вкус. Уникалното 
регулиране на 3D дълбочината ви позволява 
да изберете дълбочина на изображенията, 
която подхожда на съдържанието на екрана 
и на личните ви предпочитания. Това 
осигурява и повече комфорт за очите ви. 
Сега можете да се насладите напълно на 3D 
изживяването.

Игри с двама играчи на цял екран
С 3D очилата на Philips вашият телевизор 
може да ви даде върховното изживяване от 
игра с двама играчи на цял екран. При 2D 
игрите с двама играчи обикновено всеки 
играч вижда играта на половин екран. Сега, 
благодарение на 3D технологията, и 
двамата играчи могат да се наслаждават на 
играта в 2D на цял екран едновременно, 
само с натискането на един бутон на 
очилата.

Pixel Precise HD
Pixel Precise HD използва за основа 
носителя на награди Pixel Plus, като извежда 
качеството на образа с висока детайлност 
на следващото ниво с 4 трилиона цвята. С 
технологията Super Resolution, Pixel Precise 
HD ви дава най-доброто качество на HD 
телевизионната картина, независимо дали 
гледате видеоклипове от интернет или 
висококачествени Blu-ray филми.

600 Hz Perfect Motion Rate
600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава 
изключителна рязкост на движенията за 
още по-ясни и живи образи при бързи 
екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е 
качествен показател за зрителния ефект, 
който е съчетание от най-високата честота 
на обновяване на екрана, Perfect Natural 
Motion и уникалния алгоритъм за обработка 
- за несравнима рязкост на движенията.

Skype™ на вашия телевизор
Добавете ново измерение към разговорите 
си и споделяйте преживявания с хората, 
които са важни за вас, където и да са те. Със 
Skype™ на вашия телевизор можете да 
извършвате гласови и видео повиквания, 
когато сте у дома. Просто включете в 
телевизора предлаганата отделно камера за 
телевизор Philips (PTA317/00) и се 
наслаждавайте на отлично качество на 
картината и звука, удобно разположени на 
дивана си.

Smart TV Premium
Една вселена от съдържание за вас. 
Радвайте се на свободата да гледате 
любимата си програма на вашия таблет, 
смарфтон или телевизор.
С новия начален екран на Smart TV 
имате лесен достъп до богата селекция 
от приложения. С Wi-Fi Smart Screen* 
вашият iPad взаимодейства безжично с 
вашия Smart LED телевизор Philips, за да 
прехвърляте с лекота цифрови ТВ 
предавания към устройството и да се 
радвате на любимите си програми 
навсякъде у дома! Лесно е да свържете 
всички смарт устройствата с телевизора 
и да споделяте снимки, видеоклипове и 
музика между тях. Освен това можете 
лесно да направите пауза в ТВ 
програмата - просто свържете USB 
твърд диск към телевизора и записвайте 
цифрови телевизионни предавания.

Приложение Philips MyRemote
Philips MyRemote е интелигентно 
приложение, с което можете да 
планирате гледането на телевизия в 
удобно за вас време.
Използвайте богатото разнообразие от 
възможности - прегледайте 
справочника на програмите на таблета 
си, докато гледате телевизия. Никога 
вече не пропускайте любимото си 
предаване - просто го запишете където 
и да сте - у дома или навън, чрез вашите 
смарт устройства*. Допълнителните 
функции, като лесно въвеждане на 
текст, управление на силата на звука и 
управление на програмите, както и 
изпращането на снимки, видеоклипове 
или музика към телевизора, превръщат 
вашите смарт устройства в 
интелигентни дистанционни 
управления. Изтеглете приложението 
MyRemote сега от iTunes App Store или 
от Android Market.
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компютър + звуков вход L/R, Изход за DVB-T MPEG4*, Поддръжка за DVB-S HD+ 
Ambilight
• Версия на Ambilight: Двустранен
• Функции на Ambilight: Приспособяване към 
цвета на стената, Светлина тип "фоайе"

Картина/дисплей
• Дисплей: LED Full HD
• Размер на екрана по диагонал: 47 инч / 119 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• 3D: Easy 3D Clarity 700, Игри с двама играчи на 
цял екран*, Регулируема 3D дълбочина, 2D-3D 
конвертиране

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 400 cd/m²
• Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
• Подобрение на картината: Pixel Precise HD, 600 

Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Процесор
• Вид процесор: Двуядрен

Приложения за Smart TV
• Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео 
магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн 
приложения

• Управление: Приложение MyRemote (iOS и 
Android), Поддръжка за USB клавиатура и 
мишка

• SimplyShare: DLNA мултимедиен браузър, USB 
мултимедиен браузър, Wi-Fi Smart Screen

• Програма: Pause TV, Запис на USB

Звук
• Изходна мощност (RMS): 24 W (2 бр. по 12 W)
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Clear Sound, Incredible 
Surround

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 4
• Брой компонентни входове (YPbPr): 1 (адаптер)
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1 (адаптер)
• Брой USB портове: 3
• Безжични връзки: WiFi сертифицирани
• Други връзки: Антена IEC75, Антена F-type, 
Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за 

слушалки, Сервизен съединител
• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук, Готовност на системата, Plug & 
Play добавяне към началния екран, Автоматично 
изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link 
(Philips), Изпълнение с едно докосване

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, 
MP3, WMA (v2 до v9.2)

• Формати за възпроизвеждане на изображения: 
JPEG

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 

1920x1080p

Удобство
• PC мрежова връзка: SimplyShare
• Лесно инсталиране: Автоматично откриване на 
устройства Philips, Съветник за свързване на 
устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, 
Съветник за помощ при настройки

• Лесна употреба: Бутон за директно начало, 
Екранно ръководство за потребителя

• Настройки на формата на екрана: Автоматично 
запълване, Автоматично мащабиране, 
Разтегляне на екрана за филми 16:9, 
Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран

• Индикатор за силата на сигнала
• Телетекст: 1200 страници хипертекст
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Съветник за авт. надстройка на фърмуера, 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Електронен справочник за програми: 
Електронен справочник на програмите за 8 дни

Тунер/приемане/предаване
• Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, 
(Astra)
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Power
• Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 65 W
• Консумация на енергия годишно: 90 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,1 W

• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, ECO 
режим, Светлинен сензор, Изключване на 
образа (за радио)

• Консумирана мощност в режим изключено: < 
0,01 W

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1150 x 780 x 130 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1066 x 640 x 35,3 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

1066 x 691 x 196 мм
• Тегло на изделието: 15 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 17,9 кг
• Съвместима конзола за стена: 400 x 400 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Дистанционно управление, Шарнирна стойка за 
маса, Ръководство за бърз старт, 4 бр. пасивни 
3D очила

• Допълнителни аксесоари: 3D очила PTA417, 3D 
очила PTA416, 3D очила PTA426, 3D очила с 
набор за игри PTA436

•
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* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете 
услугите, предлагани във вашата страна.

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в 
Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора 
(може да има ограничения за определени страни и канали), като 
записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на 
излъчваното (CI+). Необходима е интернет връзка.

* Wi-Fi Smart Screen ще се предлага чрез актуализация на софтуера 
от есента на 2012 г.

* Skype камерата се продава отделно
* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, 
за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на 
описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 
6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още 
не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* Функцията за запис от разстояние ще се предлага от есента на 
2012 г.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

http://www.philips.com

