
 

 

Philips 6000 series
Televizor LED 4K 
ultrasubţire cu Pixel Plus 
Ultra HD

123 cm (49")
LED TV 4K Ultra HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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 Pixel Plus Ultra HD

cură-te de eleganţă funcţională şi de conectivitate inteligentă. Modelul Philips seria 6000 
pune de o calitate a imaginii 4K Ultra HD, pentru detalii incredibile. Şi mai bine, Smart TV-
încorporat este uşor de utilizat, făcându-l o alegere excelentă pentru divertisment fără efort.

Funcţii potrivite, prezentate elegant
• Stand central din metal și crom

Pasionat de calitatea imaginii
• 4K Ultra HD este o rezoluţie cum nu ai mai întâlnit niciodată
• Descoperă calitatea imaginii Ultra HD cu Pixel Plus Ultra HD

Conectează-te la o lume mai largă cu acest Smart TV
• Smart TV: o lume complet nouă pe care o puteţi explora



 Stand central
Designerii noștri au combinat un gât ultra-
subţire și o placă de bază înclinată cu un finisaj 
metalic șlefuit și lucios, pentru a crea un design 
plin de prospeţime, care va completa interiorul 
oricărei case moderne.

Ultra HD 4K
Televizorul Ultra HD are o rezoluţie de patru 
ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD 
obișnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli și 
tehnologia noastră unică de upscaling Ultra 
Resolution, vei experimenta cea mai bună 

calitate a imaginii. Cu cât calitatea conţinutului 
original este mai ridicată, cu atât imaginile vor 
fi mai bune și rezoluţia îmbunătăţită. 
Beneficiază de claritate îmbunătăţită, de 
percepţia unei adâncimi sporite, contrast 
superior, mișcare naturală și detalii fără cusur.

Pixel Plus Ultra HD
Experimentează claritatea 4K Ultra HD cu 
motorul Philips Pixel Plus Ultra HD. 
Optimizează calitatea imaginii pentru a 
beneficia de imagini line și fluide cu detalii și 
profunzime incredibile. Bucură-te de imagini 

4K mai clare, cu nuanţe de alb mai strălucitoare 
și nuanţe de negru mai intense, de fiecare dată.

Smart TV
Descoperă o experienţă mai inteligentă care se 
află dincolo de televizorul tradiţional. Închiriază 
și redă filme, clipuri video sau jocuri din 
magazinele video online. Vizionează programe 
de televiziune recuperate de pe canalele 
preferate și bucură-te de o selecţie din ce în ce 
mai bogată de aplicaţii online cu Smart TV.

Smart TV
Smart TV

Ultra HD 4K
Ultra HD 4K
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Internet
•

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED 4K Ultra HD
• Dimensiune diagonală ecran: 49 inch / 123 cm 
• Rezoluţie panou: 3840 x 2160
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Luminozitate: 300 cd/m²
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus Ultra 

HD

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 20 W
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Control bass, Smart Sound

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 2
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• Număr de USB-uri: 2
• Alte conexiuni: Interfaţă comună Plus (CI+), Ieșire 

audio digitală (optică), Ieșire căști, Antenă IEC75, 
Intrare audio S/D, Ethernet-LAN RJ-45

• EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, 
Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la 
o singură atingere

• Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Conexiuni wireless: Wi-Fi 11n 2x2 integrat

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
VP9, HEVC (H.265)

• Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT
• Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA-

PRO (v9 și v10)
• Formate redare imagini: JPEG, BMP, PNG

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări pentru computer pe toate dispozitivele 

HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz
• Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 

4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Acceptă HEVC
• TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• Ghid de programe TV*: Ghid electronic de 

programe (8 zile)

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V CA 50/60 

Hz
• Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
• Alimentare eticheta energetică UE: 69 W
• Consum anual de energie: 100 kW·h
• Clasă de etichetare energetică: A+
• Consum în standby: <0,3 W
• Consum de energie în modul oprit: <0,3 W
• Funcţii economisire energie: Cronometru 

deconectare automata, Mod Eco

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1215 x 715 x 165 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1099 x 642,5 x 93 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1099 x 685 x 221 mm
• Greutate produs: 10,35 kg
• Greutate produs (+ stativ): 13,55 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 16 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 200 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de 
iniţiere rapidă, Manual de utilizare

Caracteristici Smart TV
• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 

prin USB, Actualizare firmware online
• Televiziune interactiva: HbbTV
• Program: Pauză TV
• Aplicaţii SmartTV*: Deschide browser-ul de 
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Specificaţii
Smart TV LED 4K ultrasubţire
123 cm (49") LED TV 4K Ultra HD, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară și de 
operator.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă 
actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă 
Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi 
operatorul.

* (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

http://www.philips.com

