
 

 

Philips 6000 series
Tyndt Smart Full HD LED-
TV med 2-sidet Ambilight 
og Smart TV

122 cm (48")
Full HD LED-TV
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2

48PFS6609
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p dit hold frem til sejr med Philips 6600-seriens Smart Full HD LED-TV med Ambilight. 
vende 3D-billeder giver følelsen af, at du står på banen. Opret forbindelse online til alle 
e foretrukne sport-apps (og meget mere!) for at få en Smartere oplevelse.

Light up your life. Love it. Live it.
• Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

Et TV, der er mere end Smart, det er smukt
• Ultratynd ramme, så du får fornøjelse af et større billede

Underholdning på et højere niveau
• Pixel Precise HD Engine: oplev levende billedkvalitet
• Digital Natural Motion giver naturlige levende billeder
• 400 Hz PMR giver naturlige levende billeder
• 3D fører dig på realistisk vis til steder, hvor du aldrig har været før

Tilslut, kommuniker, optag og del
• Smart TV: gå på opdagelse i en helt ny verden
• MyRemote-app: den smarte måde at kommunikere med dit TV på
• Wi-Fi Miracast™ – spejl din smartphones skærm på dit TV
• Cloud TV og Cloud Explorer forbinder verdener med hinanden
• MultiRoom – del direkte TV og optagelser mellem dine TV



 2-sidet Ambilight
Du har skabt et hjem, der er mere end blot et 
hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt 
og indbydende? Philips' unikke Ambilight-
teknologi gør skærmen meget bredere – og din 
tv-oplevelse mere overvældende – ved at 
projicere et ekstra bredt skær fra to sider af 
TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, 
vitalitet og spænding springer ud af skærmen og 
ind i din dagligstue, så du får en mere 
spændende, intens og medrivende TV-
oplevelse.

Ultratynd ramme
Traditionelle TV'er har en ramme, der går 
rundt om TV'et som en billedramme. Vores 
ultratynde ramme er moderne og tynd, så du 
kan nyde et større billede.

Pixel Precise HD
Philips Pixel Precise HD Engine bringer verden 
til dig. Se dine foretrukne natur- og 
rejseprogrammer i levende klarhed. Badet i 
farve og høj kontrast takket være dybere sort 
og lysere hvidt vil du udforske nye grænser 
uden nogensinde at forlade din sofa.

Digital Natural Motion
Du elsker actionfilm, sportsbegivenheder og 
spil, men kræver det bedst mulige billede. 
Digital Natural Motion er en prisvindende 
Philips-teknologi til forbedring af bevægelse, 

der formindsker rystelser i billedet og giver en 
fremragende skarphed og det mest glidende 
billede, du kan forestille dig.

400 Hz Perfect Motion Rate
Intet slår adrenalinsuset fra spil, 
sportsbegivenheder med højt tempo eller 
actionfilm. Derfor har dette Philips-TV 400 Hz 
Perfect Motion Rate, så du får fornøjelsen af 
naturlige levende billeder. For selv om din puls 
kan hoppe op og ned, skal billedet ikke gøre 
det.

3D
Aktiv 3D-teknologi og skærme med høj 
hastighed skaber en utrolig dybde, kontrast og 
realisme, der giver en uovertruffen 3D-
oplevelse. Konverterer 2D-indhold til levende 
og fejlfri 3D. Den ultimative 3D-oplevelse.

Smart TV
Få en smartere oplevelse, der giver mere, end 
det traditionelle TV kan. Lej og stream film, 
videoer eller spil fra on-line tjenester. Se 
tidligere sendte udsendelser fra dine 
yndlingskanaler, og få glæde af et voksende 
udvalg af online apps som YouTube.

MyRemote*
Betjen dit Philips-TV direkte fra din smart-
enhed. Med MyRemote-app'en har det aldrig 
været nemmere at dele indhold fra din smart-

enhed til dit TV (SimplyShare), hente digitale 
TV-udsendelser til din tablet (Wi-Fi Smart-
screen) eller holde dig opdateret med TV-
programguiden, som giver dig mulighed for at 
vælge de udsendelser, du vil se.

Wi-Fi Miracast™*
Spejl, hvad du ser på din smarte enhed, og del 
det med venner og familie på dit TV. Fra fotos 
til videoer, spil og meget mere, spejl alt fra din 
smartphone og tablet til din store skærm med 
en enkel kommando.

Cloud TV* og Explorer
"Fordi du er unik, mener vi, at den måde, du 
ser TV på, også skal være det. Philips Cloud TV, 
der til stadighed vokser, giver dig mulighed for 
at vælge mellem hundredvis af kanaler fra hele 
verden. Cloud Explorer gør det let at dele med 
dine venner fra både nær og fjern, fordi du får 
adgang til din Dropbox™-konto via dit TV, så 
du kan se dit indhold på den store skærm.

MultiRoom Client og server
Gør dig fri af traditionelle programmer. Dit 
Philips Smart TV kan fungere som server og 
kan oprette forbindelse til andre TV på det 
samme Wi-Fi-netværk. Når der er forbindelse, 
kan du dele digitale TV-udsendelser og 
optagelser fra dette TV til et client-TV. Alt 
sammen uden at trække nye kabler eller bruge 
penge på flere abonnementer.
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Vigtigste nyheder
Tyndt Smart Full HD LED-TV
122 cm (48") Full HD LED-TV, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2



Ambilight
• Ambilight-version: 2-sidet
• Ambilight-funktioner: Dobbeltvisning med fast 

farve, Dynamisk, knyttet til lyssensor, Lounge-
tilstand, Tilpasning til vægfarve, 3D

• Ambilight-belysning: Indbygget AL + hue

Billede/display
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 48 tommer / 121 cm 
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• 3D: Aktiv 3D, 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-

dybdejustering, 2D til 3D-konvertering, 
Automatisk 3D-registrering, Flimmerfrit 3D

• Billedformat: 4:3/16:9
• Lysstyrke: 350 cd/m²
• Billedforbedring: Micro Dimming Pro, Pixel Precise 

HD, Digital Natural Motion, 400 Hz Perfect 
Motion Rate

Smart TV
• Interaktivt TV: HbbTV
• Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix, Spotify, Online-

apps, Online videobutikker, Åben 
internetbrowser, YouTube

• Social TV: Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8 dages elektronisk 

programguide

Smart-interaktion
• Brugerinteraktion: SimplyShare, MultiRoom Client 

and Server, Cloud TV* og Cloud Explorer
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1000 siders hypertext
• My Remote-app*: Kontrol, SimplyShare, TV-guide, 

Wi-Fi Smart Screen
• Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, 

Tilpas til skærm, Avanceret - skift, Zoom, Stræk

CPU
• Processortype: Dual-Core

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydfunktioner: Smart Stereo, Ambi wOOx, 

Natural Sound
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk lydstyrkejustering, Basforbedring, 
Smart Sound

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-stik: 2
• Trådløse forbindelser: Wi-Fi 2x2 integreret
• Andre tilslutninger: Lydindgang (DVI), CI+1.3-

certificeret, Antenne IEC75, Common Interface 
Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang 
(optisk), Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, 
Servicestik

• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, 
Automatisk Subtitle Shift (Philips)*, Pixel Plus-link 
(Philips)*, Afspilning med ét tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

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

• Understøttede undertekstformater: .AAS, .SMI, 
.SRT, .SSA, .SUB, .TXT

• Formater for musikafspilning: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• EU-energimærke - strøm: 42 W
• Årligt energiforbrug: 61 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Klasse for energimærke: A++
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Slå billede fra (ved radio)
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3 W

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1240 x 720 x 133 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 1082 x 625 x 57 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1082 x 683 x 223 mm
• Produktvægt: 11 kg
• Produktvægt (+ stand): 12,4 kg
• Vægt inkl. emballage: 15 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 par aktive 3D-briller, 

Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, 
Netledning, Lynhåndbog, Brochure med 
oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, 
Garantibevis

• Ekstra tilbehør: Philips TV-kamera PTA317, Aktive 
briller PTA509, Aktive briller PTA519

•
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Specifikationer
Tyndt Smart Full HD LED-TV
122 cm (48") Full HD LED-TV, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af 
TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan 
finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der 
udbydes med Smart TV-app'en i dit land

* Cloud TV-udvalget afhænger af tilgængeligheden i landet og 
bestemmelser

* Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 
4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til 
dokumentationen til enheden.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan 
være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). 
Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Philips TV-kamera (PTA317) sælges separat.
* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre 

sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 

operatør.

http://www.philips.com

