
 

 

Philips 6000 series
Εξαιρετικά λεπτή 
τηλεόραση Full HD LED 
με Ambilight 2 πλευρών 
και Perfect Pixel HD

121 εκ. (48")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2

48PFK6300
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ξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

ε Ambilight 2 πλευρών
τηλεόραση Full HD 6300 με Perfect Pixel HD διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις και πεντακάθαρη 

ιότητα εικόνας για ολοζώντανες προβολές. Τα αυθεντικά υλικά, οι λεπτές γραμμές και τα 

ναδικά χαρακτηριστικά όπως το Ambilight την καθιστούν εξαιρετική επιλογή.

Μόνο το Ambilight απογειώνει την εμπειρία προβολής
• Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τηλεόραση

Με προσεγμένες λεπτομέρειες
• Μοντέρνα σχεδίαση που αναδεικνύει τους χώρους ενός σύγχρονου σπιτιού
• Η κεκλιμένη βάση αποτελεί ένα γεωμετρικό θαύμα

Δείτε όλη τη δράση
• Τεχνολογία Perfect Natural Motion για ομαλές και ευκρινείς κινούμενες εικόνες
• Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας
• Η τεχνολογία Super Resolution δημιουργεί καλύτερη εικόνα διαδοχικά ανά ζώνη
• Perfect Pixel HD: το βραβευμένο μας σύστημα ποιότητας εικόνας



 Κεκλιμένη βάση
Επιλέξαμε ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό 
ασημί φινίρισμα ως το θεμέλιο για την 
κεκλιμένη βάση, και στη συνέχεια, το 
συνδυάσαμε με έναν εξαιρετικά λεπτό 
κεκλιμένο λαιμό, για να δημιουργήσουμε ένα 
σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με κάθε 
μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

Μοντέρνα και σύγχρονη σχεδίαση
Έχει μοντέρνα εμφάνιση για να ταιριάζει 
απόλυτα με τη διακόσμηση του χώρου σας. 
Επειδή θέλετε μια τηλεόραση που να τραβάει 
τα βλέμματα, ακόμα και όταν την κλείνετε.

Ambilight 2 πλευρών
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. Γιατί να 
μην επιλέξετε και μια τηλεόραση που 
αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η μοναδική 
τεχνολογία Ambilight της Philips κάνει την 
οθόνη να φαίνεται πιο πλατιά και σας 
προσφέρει μια καθηλωτική οπτική εμπειρία, 
καθώς εκπέμπει μια λάμψη φωτός που 
απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές της 
οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες γεμάτες 
χρώμα, ζωντάνια και συναίσθημα ξεπηδούν 
από την οθόνη στο σαλόνι σας, για να σας 
προσφέρουν εμπειρία προβολής πέρα από 
το συνηθισμένο.

Perfect Natural Motion
Λατρεύετε τις ταινίες, αλλά θέλετε την 
καλύτερη δυνατή εικόνα. Το Digital Natural 
Motion είναι η βραβευμένη μας τεχνολογία 
βελτίωσης κίνησης, η οποία εξαλείφει την 
παραμόρφωση προσφέροντας απόλυτα 
ομαλές κινούμενες εικόνες. Οι ταινίες 
βιντεοσκοπούνται σε ρυθμό 24 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο. Η τεχνολογία Perfect Natural 
Motion τετραπλασιάζει τον αριθμό των καρέ 

σε 100 αλλαγές κίνησης ανά δευτερόλεπτο. 
Έτσι, η παραμόρφωση εξαλείφεται για να 
απολαμβάνετε ομαλή κίνηση με εξαιρετική 
ευκρίνεια.

Micro Dimming
Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την 
εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις 
προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε 
απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για 
μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

Super ανάλυση
Η τεχνολογία Super Resolution βελτιώνει την 
ευκρίνεια και τη λεπτομέρεια της συνολικής 
εικόνας διαδοχικά ανά ζώνη. Εκτός από τις 
προηγμένες βελτιώσεις για μια 
ολοκληρωμένη εικόνα, προσφέρει 
εξαιρετικές τοπικές λεπτομέρειες και 
ανάλυση χρωμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ζωντανή και φυσική εικόνα.

Perfect Pixel HD
Χρησιμοποιώντας ως βάση την 
πολυβραβευμένη κληρονομιά μας, έχουμε 
φέρει την ποιότητα εικόνας High Definition 
σε εντελώς νέο επίπεδο. Η τηλεόραση 
Perfect Pixel HD Engine της Philips προσφέρει 
φυσική και ευκρινή εικόνα. Από τα πιο 
πλούσια και ζωηρά χρώματα με φυσικούς 
τόνους δέρματος μέχρι τα βαθύτερα μαύρα 
και τα φωτεινότερα λευκά, η παραμικρή 
λεπτομέρεια είναι μια γιορτή για τα μάτια 
σας.

Ambilight 2 πλευρών
Το Ambilight αλλάζει για πάντα τον 
τρόπο που βλέπετε τηλεόραση
Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας. 
Γιατί να μην επιλέξετε και μια τηλεόραση 
που αποπνέει την ίδια ζεστασιά; Η 
μοναδική τεχνολογία Ambilight της 
Philips κάνει την οθόνη να φαίνεται πιο 
πλατιά και σας προσφέρει μια 
καθηλωτική οπτική εμπειρία, καθώς 
εκπέμπει μια λάμψη φωτός που 
απλώνεται όμορφα από τις δύο πλευρές 
της οθόνης προς τον τοίχο. Εικόνες 
γεμάτες χρώμα, ζωντάνια και 
συναίσθημα ξεπηδούν από την οθόνη, 
για να σας προσφέρουν ακόμα πιο 
συγκλονιστικές, έντονες και 
καθηλωτικές εμπειρίες.

Τηλεόραση LED Full HD
Τηλεόραση Full HD LED - υπέροχες 
εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη 
σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις 
HDTV προσφέρουν αρκετά καλή 
ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. 
Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική 
λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή 
φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και 
ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά 
ρεαλιστική εικόνα.
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Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
121 εκ. (48") Τηλεόραση LED Full HD, DVB-T/C/S/S2



•

Ambilight
• Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές
• Χαρακτηριστικά Ambilight: Λειτουργία 
παιχνιδιού, Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, 
Λειτουργία Lounge

Εικόνα/Οθόνη
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 48 ίντσες / 121 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Φωτεινότητα: 350 cd/m²
• Pixel Engine: Perfect Pixel HD
• Βελτίωση εικόνας: Perfect Natural Motion, 
Τεχνολογία Perfect Motion Rate 700 Hz, Micro 
Dimming, Super ανάλυση

Έξυπνη αλληλεπίδραση
• Πρόγραμμ: Pause TV, Εγγραφή USB*
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης 
υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης μέσω USB

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο ζουμ, 
Superzoom, Διεύρυνση σε 16:9, Χωρίς 
κλιμάκωση, 4:3, Ευρεία οθόνη

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 20W
• Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, 

Auto Volume Leveller, Έλεγχος μπάσων, Smart 
Sound

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• Αριθμός USB: 1
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία 

Common Interface Plus (CI+), Πιστοποίηση 
CI+1.3, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Έξοδος 
ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

• EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο 
passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων
• Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, 

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

• Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

• Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, 
WAV, WMA (v2 έως v9.2)

• Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 

60Hz
• Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 

1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/C/S/S2
• Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic 

Program Guide 8 ημερών
• Ένδειξη ισχύος σήματος: Και
• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 67 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 98 kW·h
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 

<0,3W
• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: 

<0,3 W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: 
Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, 
Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1201 x 772 x 131 χιλιοστά
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

1079 x 623 x 48 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1079 x 686 x 264 χιλιοστά
• Βάρος προϊόντος: 12,3 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 16 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 18,9 κ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AA, Επιτραπέζια 
περιστρεφόμενη βάση, Καλώδιο ρεύματος, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
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Προδιαγραφές
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
121 εκ. (48") Τηλεόραση LED Full HD, DVB-T/C/S/S2

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως 
και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' 
μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 
πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην 
ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης 
της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη 
πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
Philips.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής 
ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής 
προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα 
με τη χώρα και το κανάλι.

http://www.philips.com

