
 

 

„Philips“ 6000 series
Itin plonas 4K televizorius 
su „Android TV™“ 
sistema, 2 pusių 
„Ambilight“ ir „Pixel Plus 
Ultra HD“
123 cm (49 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Quad Core“, 8 GB ir didinama
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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in plonas 4K LED televizorius su „Android“

 2 pusių „Ambilight“
hilips“ 6400 serijoje puikiai suderintas dizainas ir efektyvumas. Minimalistinio dizaino 
vas laiko ekraną, kuriame perkeikiamas 4K „Ultra HD“ ir „Pixel Plus Ultra HD“ kokybės 

izdas. Su „Android TV“ mėgaukitės pramogomis be ribų

Įspūdingas lengvumas
• Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą
• lengvumo pojūtį suteikiantis elegantiškas ir plonas aliuminio stovas

Aistra vaizdo kokybei
• 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
• Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“
• „Micro Dimming Pro“ užtikrina neįtikėtiną kontrastą
• Optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas naudojant „HDR Plus“
• Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

Įkvepiantis. Neribotų galimybių. Su „Android“
• Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes
• „Google Play™“: jūsų langas į pramogas
• Debesų žaidimai: kokybiški žaidimai visoms amžių grupėms



 2 pusių „Ambilight“
Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik 
namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų 
atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia 
„Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas 
atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau 
įtraukiantys, nes ant gretimos sienos 
projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano 
pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys 
persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo 
pojūčiai bus dar išskirtinesni.

Elegantiškas ir plonas aliuminio stovas
Kiekvienam meno kūriniui būtinas stovas. Kaip 
ir kiekvienas meno kūrinys, šis „Philips“ 
televizorius turi būti tinkamai pateiktas. 
Specialiai šiai galingų televizorių serijai mūsų 
dizainerių komanda sukūrė ploną aliuminio 
stovą, kuris sukuria lengvumo pojūtį ir atrodo 
labai dailiai.

4K „Ultra HD“
„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus 
geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ 
televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių 
ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ 
technologijos galėsite mėgautis geriausia 
įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė 
originalaus turinio kokybė, tuo geresnės 
raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu 

ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, 
sklandžiais natūraliais judesiais ir 
nepriekaištingomis detalėmis.

„Pixel Plus Ultra HD“
Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, 
kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel 
Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai 
sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų 
tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis 
detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės 
juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite 
mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

„Micro Dimming Pro“
„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų 
televizoriaus kontrastą pagal kambario 
apšvietimą. Speciali programinė įranga 
analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, todėl jūs 
galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo 
kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus naktį 
ir dieną.

„Quad Core“ + „Android“
„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ 
suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. 
Televizoriuje įdiegus „Android“, galėsite 
naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus 
itin greitai, intuityviai ir smagiai.

„Google Play“
„Google Play™“ pasižymi turtingu aukštos 
kokybės žaidimų katalogu bet kokio amžiaus 
žaidėjui. Optimizuota naudoti televizoriuje, 
puikiai atrodo ir puikiai veikia. Ir nebereikia 
vargti prijungiant kitą žaidimų konsolę; su 
universaliu USB žaidimų valdikliu galėsite 
naršyti ir žaisti.

Debesų žaidimai
Debesų žaidimai siūlo didelį internetinį 
kokybiškų žaidimų katalogą, kuriame kiekviena 
amžiaus grupė gali rinktis pagal savo pomėgius 
ir lygį. Tiesiog pasirinkite žaidimą ir žaiskite jį 
televizoriaus ekrane!

High Dynamic Range Plus
„High Dynamic Range Plus“ yra naujasis vaizdo 
standartas. Perteikiamas kontrastas ir spalvos 
pakeis jūsų supratimą apie pramogas namuose. 
Mėgaukitės pojūčiais stebėdami sodrias ir 
tikroviškas spalvas, kurios tiksliai perteikia 
turinį. Galutinis rezultatas? Ryškesnės detalės, 
didesnis kontrastas ir daugiau spalvų nei bet 
kada anksčiau.

HEVC palaikymas 4K transliacijoms
Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima 
mėgautis kokybiškomis 4K raiškos 
transliacijomis.
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Ypatybės
Itin plonas 4K televizorius su „Android TV™“
123 cm (49 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, „Quad Core“, 8 GB ir didinama, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



„Ambilight“
• „Ambilight“ versija: 2 pusių
• „Ambilight“ funkcijos: Integruota „Ambilight+hue“, 

„Ambilight“ muzika, Žaidimų režimas, Prisitaiko prie 
sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas

Vaizdas / ekranas
• Ekranas: „4K Ultra HD LED“
• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
• Ekrano įstrižainės dydis: 49 in / 123 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 3 840x2 160
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 350 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Micro Dimming Pro“, „Ultra“ 

raiška, Natural Motion, „Pixel Plus Ultra HD“

„Android“
• OS: „Android™“ 6.0 („Marshmallow“)
• Iš anksto įdiegtos programos: Google Play Movies*, 

Google Play Music*, „Google Search“, „YouTube“
• Atminties dydis: galima padidinti naudojant USB 

saugojimo įrenginį, 8 GB

„Smart TV“ funkcijos
• Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas ir serveris, 

SimplyShare
• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų 

parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social TV“, 
Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“

• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 
aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo 
vedlys, Nustatymų vedlys

• Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, 
Ekrano vartotojo vadovas

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą 
ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, 
Padidinimas, išplėtimas

• „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa*: 
Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV 
gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Apdorojimas
• Apdorojimo galia: Keturių branduolių

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo gerinimas: „DTS Premium Sound“, Švarus 

garsas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 4
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 3
• Bevielės jungtys: „Dual band“, Integruota „Wi-Fi 11n 

2x2“
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso 
išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis 
(DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, Palydovinio 
imtuvo jungtis

• HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį valdymą, 

Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, 
Paleidimas vienu paspaudimu

• HDCP 2.2: Taip, naudojant HDMI1, Taip, naudojant 
HDMI2

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, HEVC (H.265)

• Subtitrų formatų palaikymas: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA 

v2 iki v9,2, WMA-PRO (v9 ir v10)
• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 

2160 esant 60 Hz
• Vaizdo įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 2160 

esant 60 Hz
• Vaizdo įvestys, HDMI3/4: iki FHD 1920 x 1080 esant 

60 Hz, iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz
• Kompiuterio įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 

2160 esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• HEVC palaikymas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis programų 

gidas
• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
Maitinimas
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: 0,3 W
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 87 W
• Metinis energijos suvartojimas: 127 kW·h
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo 

laikmatis, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1200 x 747 x 160 mm
• TV stovo pločio matmuo: 827,67 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1099 x 645 x 79 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

1099 x 699 x 213 mm
• Gaminio svoris: 11 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 11,3 kg
• Svoris su pakuote: 14,7 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AA 

maitinimo elementai, Stalinis stovas, Maitinimo laidas, 
Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir 
teisinė informacija

•
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Specifikacijos
Itin plonas 4K televizorius su „Android TV™“
123 cm (49 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, „Quad Core“, 8 GB ir didinama, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau 
informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ 
programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite 
„Google Cast“ gaminių puslapyje.

* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios 
funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat 
priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio 
ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
smarttv.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų 
šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)

http://www.philips.com

