
 

 

Philips 6000 series
Ļoti plāns 4K televizors, ko 
darbina Android TV, ar 2-
plakņu Ambilight un Pixel 
Plus Ultra HD
123 cm (49")
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 8 GB un paplaš. 
iespējas
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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 Ambilight 2-plakņu
zains apvienojumā ar veiktspēju Philips 6400 televizorā. Minimālistisks statīvs un 4K 
tra HD un Pixel Plus Ultra HD attēla kvalitāte. Turklāt ar Android TV jūsu izklaides 
pējas ir faktiski neierobežotas

Rūpīgi izstrādāta viegla konstrukcija
• Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus
• Plāns, metālisks, sudrabotu ķepiņu statīvs ar vieglu konstrukciju

Kaislība uz attēla kvalitāti
• 4K Ultra HD izšķirtspēja nelīdzinās nekam, ko esat redzējis
• Atklājiet Ultra HD attēla kvalitāti ar Pixel Plus Ultra HD
• Labāks kontrasts, krāsas un asums ar HDR Plus

Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android
• Quad Core un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā
• Google Play Store un Philips aplikāciju galerija: vairāk nekā televizors

Plāns televizors - izcils skanējums
• Efektīva skaņas apstrāde nevainojamai skaņas precizitātei
• Izdzirdiet katru detaļu ar DTS Premium Sound



 Ambilight 2-plakņu

Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi 
un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas 
ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight 
tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku 
un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, 
projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām 
televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. 
Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas 
piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku 
un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

4K Ultra HD
Ultra HD televizora izšķirtspēja ir četras reizes 
lielāka nekā Full HD televizoram. Vairāk nekā 8 
miljoni pikseļu un mūsu unikālā Ultra 
Resolution Upscaling tehnoloģija nodrošina 
labāko attēla kvalitāti, kāda vispār iespējama. Jo 
augstāka ir oriģinālā satura kvalitāte, jo labāks 
būs attēls un izšķirtspēja. Baudiet attēlus ar 
uzlabotu asumu, palielinātu dziļumu, izcilu 
kontrastu, plūdeni dabisku kustību un 
izteiksmīgām detaļām.

Pixel Plus Ultra HD
Baudiet 4K Ultra HD asumu, pateicoties Philips 
Pixel Plus Ultra HD dzinim. Tas optimizē attēla 
kvalitāti, lai iegūtu vienmērīgus, plūstošus 
attēlus ar satriecošām detaļām un dziļumu. 
Baudiet asākus 4K attēlus ar spilgtākiem 
baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem.

High Dynamic Range Plus
High Dynamic Range Plus ir jauns video 
standarts. Tas piedāvā jaunu mājas izklaides 
pieredzi ar nebijušu kontrastu un krāsu 
kvalitāti. Izbaudiet attēlu, kas saglabā pirmavota 
piesātinājumu un dabiskumu un vienlaikus 
precīzi atspoguļo satura radītāja nolūku. 
Rezultāts? Lielāks spilgtums, lielāks kontrasts, 
vairāk krāsu un labāks detalizācijas līmenis nekā 
jebkad iepriekš.

Quad Core + Android
Philips Quad Core procesors apvienojumā ar 
Android jaudu sniedz aizraujošu spēļu 
spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā 
varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot 
videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

TV saturs
Google Play Store un Philips aplikāciju galerija 
piedāvā plašākas iespējas nekā standarta 
televizoru programmu klāsts, un jums pieejama 
plaša tiešsaistes filmu, televīzijas, mūzikas, 
aplikāciju un spēļu kolekcija. 16 GB atmiņa ar 

paplašināšanas iespējām sniedz iespēju glabāt 
visu jūsu iecienīto saturu un instalēt papildu 
aplikācijas.

Skaņas apstrāde
Vēja pūsma, lapa, kas pieskaras zemei, skaņa, ar 
kādu riepas nošalc uz vēju appūsta ceļa. Tās ir 
sīkas detaļas, kas atdzīvina attēlu. Philips skaņas 
apstrāde apvieno šīs detaļas nevainojamā 
skaņas precizitātē. Ar studijas līmeņa skaņu 
jaukšanu, kas atbalsta oriģinālo audio saturu un 
nepieciešamības gadījumā pastiprina skaņu, 
dzirdiet katru niansi, kā iecerējis režisors. Dziļi 
basi, skaidri dialogi un pārsteidzoša precizitāte 
ir tikai sākums.

DTS Premium Sound
Lieliskiem TV skaļruņiem nepieciešams jaudīgs 
apstrādes dzinis, kas saglabā oriģinālā audio 
satura tīro skanējumu. DTS Premium Sound 
tehnoloģija ir radīta, lai nodrošinātu 
skanējumu, kādu patērētāji pieraduši sagaidīt 
no augstākās klases skaņas apstrādes: 
aizraujoša telpiska skaņa, piesātināti basi un 
kristāldzidri dialogi, kas tiek atskaņoti ar 
maksimālu skaņas līmeni un bez svārstībām, 
izrāvumiem vai kropļojumiem.
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Izceltie produkti
Ļoti plāns 4K televizors, darbina Android TV
123 cm (49") 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 8 GB un paplaš. iespējas, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



Ambilight
• Ambilight versija: Divpusējs režīms
• Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+hue, 

Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas 
krāsai, Lounge režīms

Attēls/displejs
• Displejs: 4K Ultra HD LED
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 49 colla / 123 cm 
• Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
• Malu attiecība: 16:9
• Spilgtums: 350 cd/m²
• Attēla uzlabošana: Micro Dimming Pro, Ultra 

Resolution, Natural Motion, Pixel Plus Ultra HD
• Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Android
• OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, 

Google Play Music*, Google Search, YouTube
• Atmiņas lielums: paplaš., izmantojot USB atmiņu, 8 

GB

Smart TV funkcijas
• Lietotāja mijiedarbība: MultiRoom klients un 

serveris, SimplyShare
• Interaktīvā televīzija: HbbTV
• Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
• SmartTV programmas*: Tiešsaistes video veikali, 

Interneta pārlūkprogrammas atvēršana, Social TV, 
TV pēc pieprasījuma, YouTube

• Iestatīšanas ērtums: Automātiska Philips ierīču 
noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla 
iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis

• Vienkārša izmantošana: Viena viedās izvēlnes poga, 
Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

• Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu 
nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, 
Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot 
USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma 
jaunināšana tiešsaistē

• Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt 
ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, 
Tālummaiņa, izstiepšana

• Philips TV Remote aplikācija*: Aplikācijas, Kanāli, 
Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc 
pieprasījuma

Apstrāde
• Apstrādes jauda: Quad Core

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 20 W
• Skaņas pastiprinājums: Clear Sound, Smart Sound, 

DTS Premium

Savienojamība
• HDMI savienojumu skaits: 4
• USB portu skaits: 3
• Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
• SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
• Bezvadu savienojumi: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 11n 

2x2
• Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), 

Digitālā audio izeja (optiskā), Antenna IEC75, 
Satelīta savienotājs, Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./
lab. ieeja, Audio ieeja (DVI), Austiņu izeja

• HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, 

Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, 
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

• HDCP 2.2: Jā, HDMI1, Jā, HDMI2

Multivides lietojumprogrammas
• Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, 

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

• Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
• Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, 

WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
• Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja
• Datora ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 

pie 60 Hz
• Video ievades HDMI1/2: līdz 4K UHD 3840x2160 

pie 60 Hz
• Video ievades HDMI3/4: līdz FHD 1920x1080 pie 

60 Hz, līdz 4K UHD 3840x2160 pie 30 Hz
• Datora ievades HDMI3/4: līdz 4K UHD 3840x2160 

pie 30 Hz, līdz FHD 1920x1080 pie 60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• HEVC atbalsts
• Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
• Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
• TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV 

programma
• Signāla stipruma indikators
• Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3
• Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,3 W
• Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
• Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks 

izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio 
atskaņošana), Apgaismojuma sensors

• Energoefektivitātes klase: A
• ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 87 W
• Gada enerģijas patēriņš: 127 kW·h
• Dzīvsudraba saturs: 0 mg
• Satur svinu: Jā*

Izmēri
• Kastes izmēri (W x H x D): 1200 x 747 x 160 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

1099,18 x 645,28 x 86,69 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

1099,18 x 699,74 x 213,24 mm
• TV statņa platuma attālums: 827,67 mm
• Produkta svars: 11,01 kg
• Produkta svars (+ statīvs): 11,32 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,82 kg
• Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 400 x 200 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA 

baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, 
Juridiskā informācija un drošības brošūra, Galda 
virsmas statīvs

•
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Specifikācijas
Ļoti plāns 4K televizors, darbina Android TV
123 cm (49") 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 8 GB un paplaš. iespējas, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. 
Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store 
veikalā.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas 
patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais 
enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) 
uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. 
Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto 
jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā 
piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar 
savu operatoru.

* Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām 
aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google 
Cast produkta lapā.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras 
atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no 
viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, 
apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. 
Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: 
www.philips.com/smarttv.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var 
būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt 
piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka Amazon aplikācijas jūsu valstī var nebūt 
pieejamas. (Šobrīd Amazon aplikācijas darbojas tikai Lielbritānijā, 
Vācijā un Austrijā)

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam 
nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem 
izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

http://www.philips.com

