
 

 

Philips 6000 series
Full HD Ultra Slim LED TV 
2-oldalas Ambilight és 
Perfect Pixel HD 
rendszerrel

121 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
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ull HD Ultra Slim LED TV
oldalas Ambilight rendszerrel
300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta 

minőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a 

ony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé 

zik az élményt.

Az Ambilight magasabb szintre emeli az Ön vizuális élményét
• Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Elképesztő részletgazdagság
• A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseihez
• A centrális szögletes állvány játszik a geometriával

Láthatja az összes eseményt
• Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért
• A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
• A Super Resolution funkció zónánként jobb képet biztosít
• Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk



 Centrális szögletes állvány
A centrális szögletes állványunk alapjaként egy 
kifinomult magasfényű ezüstös kivitelt 
választottunk, majd ezt követően párosítottuk 
egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV 
kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen 
otthon hangulatához.

Modern kortárs formatervezés
A modern kivitel jól illeszkedik a 
berendezéshez. A TV-nek épp olyan 
tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, 
mint amikor be van kapcsolva.

2-oldalas Ambilight
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy 
ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó 
TV-készüléket is? A Philips egyedülálló 
Ambilight technológiája a TV-képernyő két 
oldaláról extra széles ragyogást vetít a 
környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, 
és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A 
színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a 
képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal 
átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak 
Önnek.

Perfect Natural Motion
Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb 
képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító 
technológiánk, a Perfect Natural Motion 
megszünteti az akadozást, valamint a lehető 
legegyenletesebb mozgóképeket biztosít. A 
filmek másodpercenként 24 képkockás 
sebességgel vannak rögzítve. A PNF 

segítségével másodpercenként 100 
mozgásfázisra négyszereződik a képkockaszám. 
Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, 
borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.

Micro Dimming
A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 
6400 különböző zónában elemzi a képet, és 
ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, 
hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, 
valósághű képet élvezhet.

Super Resolution
A Super Resolution funkció zónánként 
tökéletesíti a kép élességét és részletességét. A 
teljes kép fejlett javítása mellett még nagyobb 
fokú részletgazdagságot és színelemzést 
kapunk. A végeredmény egy élénk, 
természetes és valósághű kép.

Perfect Pixel HD
Díjnyertes technológiánk örökségére építve 
egy következő, teljesen új szintre emeltük a 
HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD 
rendszer borotvaéles, folyamatos képeket 
biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, 
természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól 
a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, 
minden részlet joggal kápráztatja el.

2-oldalas Ambilight
Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-
ről alkotott elképzelését
Az Ön által létrehozott otthon nem 
csupán egy ház. Miért nem választ egy 
meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A 
Philips egyedülálló Ambilight technológiája 
a TV-képernyő két oldaláról extra széles 
ragyogást vetít a környező falra, ezáltal 
kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó 
vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás 
és az izgalom túllépnek a képernyőn, és 
betöltik a nappali szobát, sokkal 
izgalmasabb, intenzívebb és magával 
ragadóbb vizuális élményt nyújtva.

Full HD LED TV
Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek 
hihetetlen kontraszttal
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A 
hagyományos HDTV-k minőséget 
nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el 
egy élethű kép éles részleteit nagy 
fényerővel, hihetetlen kontraszttal és 
valósághű színekkel párosítva.
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Fénypontok
Full HD Ultra Slim LED TV
121 cm-es (48"-es) Full HD LED TV, DVB-T/C



• Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, •
Ambilight
• Ambilight változat: 2-oldalas
• Ambilight szolgáltatások: Játék üzemmód, A fal 

színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód

Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 48 hüvelyk / 121 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080
• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 350 cd/m²
• Pixel rendszer: Perfect Pixel HD
• Képjavítás: Perfect Natural Motion, 700 Hz-es 

Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super 
Resolution

Intelligens interakció
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-

frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware

• Képernyőformátum beállítás: Autozoom, 
Superzoom, Film széthúzása,16:9, Nem 
átméretezett, 4:3, Széles képernyő

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, 
Mélyhangszabályzás, Smart Sound

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 2
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 1
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), CI+1.3 tanúsítvány, Digitális 
audiokimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, 
Szervizcsatlakozó

• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 
Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, 
Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

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

.SUB, .TXT, .ASS
• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, 

WMA (2––9.2 verzió)
• Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

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

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/C
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet
• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 67 W
• Éves energiafogyasztás: 98 kWh
• Energiacímke-osztály: A+
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)

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

1201 x 772 x 131 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1079 x 623 x 48 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1079 x 686 x 264 mm
• Termék tömege: 12,3 kg
• Termék tömege (+állvány): 16 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 18,9 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA 

akkumulátor, Elforgatható asztali állvány, Hálózati 
tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és 
biztonsági brosúra
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Műszaki adatok
Full HD Ultra Slim LED TV
121 cm-es (48"-es) Full HD LED TV, DVB-T/C

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* 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.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 
digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, 

hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). 
Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások 
vonatkozhatnak.

http://www.philips.com

