
 

 

Philips 6000 series
Slim Smart Full HD LED 
TV 2-oldalas Ambilight és 
Smart TV rendszerrel

122 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
Dual Core
DVB-T/T2/C/S/S2
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lim Smart Full HD LED TV
oldalas Ambilight rendszerrel
hilips 6710-es sorozatú, Ambilight technológiát alkalmazó Smart Full HD LED TV minden pillanatot 

lönlegessé varázsol. A számos funkcióval rendelkező, különlegesen keskeny kerettel, tiszta fehér 

nben és karcsú vonalvezetéssel tervezett készülék az élet szépségeit juttatja eszünkbe.

Borítsa fénybe az életét. Szeresse az életet. Élje az életet.
• Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Ez a TV nemcsak intelligens, hanem gyönyörű is
• A friss fehér szín és az elegáns formavilág a modern stílus hangulatát árasztja
• Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Szórakoztatás magasabb szinten
• Pixel Precise HD Engine: fedezze fel az élénk képminőséget
• Digital Natural Motion funkció az egyenletes mozgóképekért
• 400 Hz-es PMR az egyenletes mozgóképekért

Kapcsolódás, kommunikáció, felvétel és megosztás
• Smart TV: fedezzen fel egy új világot
• MyRemote alkalmazás: a TV-vel való kommunikáció intelligensebb módja
• Wi-Fi Miracast™ – tükrözés az okostelefon képernyőjéről a TV-re
• Cloud TV és Cloud Explorer - világok találkozása
• Multiroom TV - élő TV-műsorok és felvételek megosztása a TV-készülékek között



 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 nappali szobát, sokkal 
izgalmasabb, intenzívebb és magával ragadóbb 
vizuális élményt nyújtva.

Modern fehér és nyitott állvány
Mivel tisztában vagyunk vele, hogy Ön olyan 
TV-t szeretne, amelynek kinézete épp oly 
nagyszerű, mint a teljesítménye, a 
formatervező csapatunk a nyitott fémállványt 
finom fehér színű és fémbevonatú, elegáns 
kerettel párosította, és olyan finom kialakítást 
hozott létre, amely bármilyen modern belső 
térhez nagyszerűen illeszkedik.

Különlegesen keskeny keret
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a 
képernyőt, mint egy képkeret. A mi 
ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így 
nagyobb képet élvezhet.

Pixel Precise HD
A Philips Pixel Precise HD Engine elhozza 
Önnek a világot. Élvezze kedvenc természeti és 
utazási műsorait élénk, tiszta formában. A 
mélyebb fekete és a fényesebb fehér 
tónusoknak köszönhető színgazdagság és nagy 

kontraszt révén új határokat léphet át anélkül, 
hogy felállna a foteljéből.

Digital Natural Motion
Ön szereti az akciófilmeket, a 
sporteseményeket és a játékokat, de a lehető 
legjobb képet igényli. A Digital Natural Motion 
(Digitális természetes mozgás) a Philips 
díjnyertes mozgásjavító technológiája, amely 
csökkenti a mozgás akadozását, kitűnő 
élességet, és az elképzelhető legegyenletesebb, 
leggördülékenyebb képet biztosítja.

400 Hz-es Perfect Motion Rate
Semmi sem múlhatja felül a játék, a nagy 
sebességű sportesemények vagy az akciófilmek 
által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért 
tartalmazza a Philips TV a 400 Hz-es Perfect 
Motion Rate funkciót, melynek köszönhetően 
Ön élvezheti az akadozásmentes mozgóképet. 
Annak ellenére, hogy az Ön pulzusa ugrálni fog, 
az Ön által nézett kép soha.

Smart TV
Fedezze fel a hagyományos TV-adásnál 
fejlettebb, intelligens szolgáltatásokat. Béreljen 
és streameljen mozifilmeket, videókat vagy 
játékokat az online videotékákból. Használja 
kedvenc csatornái catch-up TV szolgáltatását, 
és élvezze az olyan online alkalmazások 
növekvő választékát, mint például a Youtube.

MyRemote*
Vezérelje Philips TV-jét közvetlenül 
okoskészülékéről. A MyRemote alkalmazás 

segítségével minden eddiginél egyszerűbb az 
okoskészülékről származó tartalom 
megosztása a TV-n (SimplyShare), a sugárzott 
digitális TV-adás továbbítása a táblagépre (Wi-
Fi Smart screen), vagy naprakész információk 
elérése a TV-programfüzet segítségével, amely 
segít kiválasztani, hogy mit nézzen meg.

Wi-Fi Miracast™*
Tükrözze a TV-re az okoskészüléken látott 
tartalmakat, és ossza meg azokat barátaival és 
családtagjaival. A fényképektől a videókig, a 
játékokig és az egyéb tartalmakig tükrözzön 
akármit az okostelefonjáról és a táblagépéről a 
nagy képernyőjére egy egyszerű paranccsal.

Cloud TV* és Explorer
Mivel Ön egyedi, úgy gondoljuk, hogy a TV-t is 
egyedi módon kell néznie. A Philips Cloud TV 
folyamatosan növekvő választékának 
köszönhetően a világ több száz TV-csatornája 
közül választhat. A Cloud Explorer segítségével 
a TV-n keresztül elérheti Dropbox™ fiókját, 
és a tartalmakat közeli és távoli barátaival 
megosztva a nagy méretű képernyőn nézheti.

MultiRoom kliens és kiszolgáló
Szakadjon el a hagyományos műsorsugárzástól. 
Az Ön Philips Smart TV-je képes ugyanannak a 
Wi-Fi hálózatnak egy másik TV-készülékéhez 
kapcsolódni. Miután csatlakozott, a TV-
készülékéről a digitális TV-adás és a felvételek 
továbbíthatók a kliens TV-készülékre új 
kábelek vezetése nélkül, és anélkül, hogy több 
előfizetésre kellene pénzt költenie.
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Fénypontok
Slim Smart Full HD LED TV
122 cm-es (48"-es) Full HD LED TV, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2



Ambilight
• Ambilight változat: 2-oldalas
• Ambilight szolgáltatások: Osztott képernyő 

rögzített színnel, Dinamikus, kapcsolódás 
fényérzékelőhöz, Lounge üzemmód, naplemente, 
A fal színéhez alkalmazkodó, 3D

• Ambilight hangulatvilágítás: Beépített AL + Hue

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 48 hüvelyk / 121 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• 3D: Aktív 3D, Játék teljes képernyőn 2 

résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D 
átalakítás, Automatikus 3D felismerés, 
Villódzásmentes 3D

• Képformátum: 4:3/16:9
• Fényerő: 350 cd/m2
• Képjavítás: Pixel Precise HD, Micro Dimming Pro, 

Digital Natural Motion, 400 Hz-es Perfect Motion 
Rate

Smart TV
• Interaktív TV: HbbTV
• SmartTV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix, 

Spotify, Online alkalmazások, Internetes 
videotékák, Open Internet böngésző, YouTube

• Social TV: Skype, Twitter
• TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet

Intelligens interakció
• Felhasználói interakció: SimplyShare, MultiRoom 

kliens, MultiRoom kliens és kiszolgáló*, MultiRoom 
kliens és kiszolgáló, Cloud TV* és Cloud Explorer

• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 

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

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

• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-
frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
• My Remote alkalmazás*: Vezérlés, Simply Share, 

TV-műsorfüzet, Wi-Fi Smart Screen
• Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás - 

Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális 
- Elcsúsztatás, Nagyítás, Megnyújtás

CPU
• Processzortípus: Dual-Core

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangfunkciók: Smart Stereo, Ambi wOOx, Natural 

Sound
• Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Javított 
mélyhangzás, Smart Sound

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 3
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 2
• Vezeték nélküli csatlakozások: Beépített Wi-Fi 2x2
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, CI+1.3 

tanúsítvány, Audiobemenet (DVI), Általános 
interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, 
Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

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

Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, 
Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips)*, Pixel 
Plus kapcsolódás (Philips)*, Lejátszás egy 
gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

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

• Feliratformátumok támogatása: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT

• Zenelejátszási formátumok: AAC, AMR, LPCM, 
M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (2 - 9.2 verzió)

• Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

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

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/T2/C/S/S2
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Energiacímke-osztály: A++
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 43 W
• Éves energiafogyasztás: 62 kWh
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása 
(rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W

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

1240 x 720 x 133 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1082 x 625 x 57 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1082 x 683 x 223 mm
• Termék tömege: 10,8 kg
• Termék tömege (+állvány): 12,4 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 200 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 15 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db aktív 3D szemüveg, 

Távvezérlő, Elforgatható asztali állvány, 2 db AAA 
elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél

• Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera, 
Aktív PTA509 szemüveg, Aktív PTA519 szemüveg

•
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Műszaki adatok
Slim Smart Full HD LED TV
122 cm-es (48"-es) Full HD LED TV, Dual Core, DVB-T/T2/C/S/S2

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és 
országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik 
függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TV.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a 
www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált 
szolgáltatások áttekintéséhez

* A Cloud TV kínálata az ország elérhetőségétől és szabályzataitól függ
* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 

vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért 
tanulmányozza készüléke dokumentációját.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, 
hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). 
Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások 
vonatkozhatnak.

* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.
* 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.

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

* 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.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 

(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

http://www.philips.com

