
 

 

Philips 6000 series
Erittäin ohut Full HD -LED-
TV, jossa Ambilight 
kahdella sivulla ja Perfect 
Pixel HD

121 cm (48")
Full HD -LED-TV
DVB-T/T2/C
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00-sarjan Full HD -TV ja Perfect Pixel HD tuottavat sulavan, selkeän ja eläväisen 
vanlaadun. Oikeat materiaalit, ohut rakenne ja ainutlaatuiset toiminnot, kuten Ambilight, 
evät siitä myös kauniin katsella.

Kauniit yksityiskohdat
• Leikkisän geometrinen jalusta
• Moderni muotoilu täydentää nykyaikaisen sisustuksen

Vain Ambilight vie katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle
• Ambilight muuttaa tapasi katsoa televisiota

Toiminnan keskipisteessä
• Micro Dimming -tekniikka optimoi televisiokuvan kontrastin
• Natural Motion -tekniikalla sulavaa ja terävää kuvaa
• Perfect Pixel HD — palkittua kuvanlaatua
• Super Resolution -tekniikka parantaa kuvanlaatua kaikilla kuva-alueilla



 Ambilight 2 sivulla
Koti on erityinen paikka, jossa vietät 
suurimman osan ajastasi. Mikset siis valitsisi 
televisiota, joka sopii hyvin kotisi lämpimään ja 
kutsuvaan tunnelmaan? Philipsin uuden 
Ambilight-tekniikan ansiosta television kuva on 
entistä laajempi ja sykähdyttävämpi. Televisio 
heijastaa valoa molemmilta reunoilta 
ympäröiviin seiniin ja tuo näin televisio-
ohjelman värit, eloisuuden ja jännityksen koko 
huoneeseen. Ambilight nostaa 
katselukokemuksesi aivan uudelle tasolle.

Moderni muotoilu
Suunnittelussa on otettu huomioon 
nykyaikaisen sisustuksen vaatimukset. 
Ansaitset television, joka näyttää upealta 
silloinkin, kun virta on katkaistu.

Suunnattu jalusta
Tyylikkään korkeakiiltoinen hopeanvärinen 
jalusta yhdistettynä erittäin ohueen ja viistosti 
muotoiltuun jalustan runko-osaan sopii 
saumattomasti mihin tahansa moderniin 
sisustukseen.

Perfect Pixel HD
Jatkoimme palkittujen tuotteiden pitkää 
perinnettä ja veimme teräväpiirtokuvanlaadun 
uudelle tasolle. Philips Perfect Pixel HD Engine 
tarjoaa veitsenterävän kuvanlaadun. Entistä 
täyteläisemmät värit syvimmästä mustasta 
kirkkaimpaan valkoiseen sekä luonnolliset ihon 

sävyt herättävät yksityiskohdat eloon 
uskomattomalla tavalla.

Natural Motion
Rakastamasi elokuvat eivät pääse oikeuksiinsa 
ilman laadukasta kuvaa. Natural Motion -
tekniikka vähentää liikkeen tärinää, joten voit 
nauttia sulavasta liikkuvasta kuvasta. Elokuvat 
kuvataan tavallisesti 24 kuvan 
sekuntinopeudella, jolloin kuva voi täristä. 
Natural Motion -tekniikka kaksinkertaistaa 
kuvien määrän 50 kuvaan sekunnissa. 
Tuloksena on entistä terävämpi ja sulavampi 
kuvanlaatu.

Micro Dimming
Erityinen ohjelmisto analysoi kuvan ja säätää 
sen 6 400 eri kuva-aluetta. Näin kuvien 
kontrasti tehostuu ja visuaalisesta elämyksestä 
tulee entistä todentuntuisempi.

Super Resolution
Super Resolution parantaa kuvan terävyyttä 
TV-ruudun kaikilla kuva-alueilla. Koko ruudun 
kattavan kuvan parannuksen lisäksi se myös 
korostaa pieniä yksityiskohtia ja analysoi värejä. 
Tuloksena on luonnollisen eläväinen 
kuvanlaatu.

Ambilight 2 sivulla
Ambilight muuttaa tapasi katsoa 
televisiota
Koti on erityinen paikka, jossa vietät 
suuren osan elämääsi. Mikset valitsisi 
televisiota, joka sopii hyvin kotisi 
lämpimään ja kutsuvaan tunnelmaan? 
Philipsin uuden Ambilight-tekniikan 
ansiosta kuva on entistä laajempi ja 
sykähdyttävämpi. Televisio heijastaa valoa 
kahdelta reunalta ympäröiviin seiniin ja 
tuo näin televisio-ohjelman värit, 
eloisuuden ja jännityksen koko 
olohuoneeseen. Voit ottaa hyvän asennon 
ja nauttia vangitsevasta 
katseluelämyksestä.

Full HD -LED-TV
Full HD -LED-TV – kirkas LED-kuva ja 
uskomaton kontrasti
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. 
Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat 
kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, 
kun voi nauttia yksityiskohtaisesta 
tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta 
kontrastista ja realistisista väreistä.
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Kohokohdat
Full HD erittäin ohut LED-TV
121 cm (48") Full HD -LED-TV, DVB-T/T2/C



MPEG-4, WMV9/VC1 •
Ambilight
• Ambilight-versio: 2 sivulla
• Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, 

Lounge-tila

Kuva/näyttö
• Ruudun halkaisija: 48 tuumaa / 121 cm 
• Näytön resoluutio: 1920 x 1080
• Kuvasuhde: 16:9
• Kirkkaus: 350 cd/m²
• Pixel engine: Perfect Pixel HD
• Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Digital 

Natural Motion, 700 Hz:n PMR-liiketarkkuus, 
Micro Dimming, Super Resolution

Älykäs vuorovaikutus
• Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-

tallennus*
• Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston 

automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n 
kautta

• Näyttöformaatin säätö: Automaattinen zoomaus, 
Superzoom, 16:9-elokuvalaajennus, Skaalaamaton, 
4:3, Laajakuva

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 20 W
• Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas 

ääni, Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, 
Bassosäätö, Smart-ääni

Liitännät
• HDMI-liitäntöjen määrä: 2
• Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
• USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
• Muut liitännät: IEC75-antenni, Common Interface 

Plus (CI+), CI+1.3-sertifiointi, Digitaalinen 
äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä

• EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen 
infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, 
Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella

Multimediasovellukset
• Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: 

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 

• Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, 
.TXT, .ASS

• Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2–v9.2)

• Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Tuettu näyttöresoluutio
• Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
• Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 

1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
• MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4
• Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
• TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen 

ohjelmaopas
• Signaalivoimakkuuden ilmaisin
• Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

Virta
• Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
• Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
• EU:n energiatehokkuusmerkintä: 67 W
• Vuosittainen energiankulutus: 98 kWh
• Energiatehokkuusluokka: A+
• Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
• Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 

<0,5 W
• Virransäästöominaisuudet: Automaattinen 

virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio)

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 1 201 x 772 x 131 mm
• Laitteen mitat (L x K x S): 1079 x 623 x 48 mm
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

1079 x 686 x 264 mm
• Laitteen paino: 12,3 kg
• Tuotteen paino (+jalusta): 16 kg
• Paino pakattuna: 18,9 kg

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 x 

AA-paristoa, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, 
Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuusesite
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Tekniset tiedot
Full HD erittäin ohut LED-TV
121 cm (48") Full HD -LED-TV, DVB-T/T2/C

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja 
palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se 
perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia 
päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu 
television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-
operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-
tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää 
CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
* USB-tallennus toimii vain digikanavilla. Tallennusta voi rajoittaa 

lähetyskopiointisuojaus (CI+). Maa- ja kanavakohtaisia rajoituksia 
saattaa olla.

http://www.philips.com

