
 

 

„Philips“ 5000 series
Itin plonas 3D „Smart TV“ 
LED televizorius su 2 pusių 
„Ambilight“ ir „Pixel Plus 
HD“

127 cm (50 in)
„Easy 3D“
DVB-T/C/S/S2

50PFL5008K
Kelionė už ekrano ribų

Itin plonas 3D „Smart TV“ LED televizorius su „Ambilight“
Rinkitės „Philips“ 5008 serijos „3D Smart LED TV“ televizorių su „Ambilight“ apšvietimu ir atsidurkite 

įvykių sūkuryje tiek naudodamiesi interneto turiniu, tiek būdami atsijungę. Mėgaukitės ryškiais „Full HD 

LED“ vaizdais, neribotomis „Smart TV“ galimybėmis ir geriausia 3D vaizdo kokybe.

Dizainas, pakeltas į naują lygmenį
• Berėmė konstrukcija sumažina apvadą ir suteikia subtilesnę išvaizdą

Interneto turinio pasaulis pasiekiamas palietimu
• „Skype™“ programa, kad galėtumėte lengvai skambinti ir naudotis vaizdo skambučiais savo 

televizoriuje
• Integruotu „Wi-Fi“ lengvai prisijungsite prie interneto
• „Smart TV“ – interneto pramogų pasaulis
• Paprasčiausiai dalykitės nuotraukomis, muzika ir filmais per DLNA

Valdykite bendrinimo ir įrašymo funkcijas dideliame ekrane
• Programa „MyRemote“ – valdykite televizorių telefonu arba planšetiniu kompiuteriu

Pasinerkite į kito lygmens pramogas
• „Ambilight“ 2 pusių technologija pagerina žiūrimą vaizdą
• „Easy 3D“ – puiki 3D filmų peržiūra
• „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
• 300 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) neįtikėtinam judesio ryškumui
• „Pixel Plus HD“ – geriau perteikiamos detalės ir ryškumas



 Berėmė konstrukcija
Plonas. Minimalistinis. Diskretiškas. Puikiai 
pagamintas iš vientiso aukštos kokybės stiklo. 
Apvestas itin plonu metaliniu rėmeliu. Sukurtas 
sklandžiai integruotis į bet kokį interjerą.

„Skype™“ televiziniai vaizdo 
skambučiai*
Atraskite naują skambinimo būdą ir dalykitės 
įspūdžiais su jums svarbiais žmonėmis, kad ir 
kur jie būtų. Televizoriuje naudodami 
„Skype™“ balso ir vaizdo skambučių funkciją, 
skambinkite iš savo svetainės. Tiesiog prie 
televizoriaus prijunkite papildomą „Philips“ 
televizoriaus kamerą (PTA317) ir patogiai 
įsitaisę ant sofos mėgaukitės puikia vaizdo ir 
garso kokybe.

Integruotas „Wi-Fi“
Su „Philips Smart TV“ televizoriuje integruotu 
„Wi-Fi“ galite greitai ir lengvai prisijungti prie 
namų tinklo, kuriame galite naudotis įvairiausiu 
turiniu ar belaidžiu būdu dalytis informacija 
savo namuose.

„Smart TV“ interneto programos
Atraskite sritis, nusidriekiančias už tradicinės 
televizijos ribų. Nuomokitės ir siųskitės filmus, 
vaizdo įrašus, žaidimus ir dar daugiau tiesiogiai 
į savo televizorių iš internetinių vaizdo įrašų 
parduotuvių. Žiūrėkite mėgstamus interneto 
televizijos kanalus ir mėgaukitės interneto 
programų gausa naudodamiesi „Smart TV“. 
Bendraukite su šeima ir draugais per 
„Skype™“ arba socialinius tinklus. Arba... 
tiesiog naršykite internete!

„SimplyShare“ TV
Per DLNA dalykitės nuotraukomis, muzika, 
vaizdo įrašais ir filmais iš savo išmaniojo 
telefono, planšetinio ar asmeninio kompiuterio 
ir mėgaukitės jais dideliame ekrane. Dabar 
dalytis paprasta.

2 pusių „Ambilight“
Kadangi televizoriuje įdiegta ši patentuota 
„Philips“ technologija, ekranas atrodys 
platesnis, o vaizdai labiau įtraukiantys, 

suprojektavus švelnią apgaubiančią šviesą iš 
televizoriaus ekrano šonų ant greta esančios 
sienos. Spalvos automatiškai reguliuojasi ir 
prisitaiko prie vaizdo ekrane. Dėl šios 
prisitaikymo prie sienos funkcijos šviesos 
spalva puikiai dera prie vaizdo ekrane, 
nepaisant sienos spalvos. Galite pakoreguoti 
vaizdą naudodami įvairius nustatymus, 
atitinkančius jūsų žiūrėjimo poreikius.

„Easy 3D“
Ištisomis valandomis mėgaukitės komfortu – 
tai užtikrina pasyvi 3D technologija, 
perteikianti aukštos kokybės vaizdus be ekrano 
mirgėjimo ir 3D šešėlių. Paverskite bet kurį 2D 
turinį gyvu ir nepriekaištingu 3D vaizdu. Stilingi 
lengvi 3D akiniai yra patogūs, jiems nereikia 
baterijų.

„Full HD“ LED TV
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai 
HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite 
pačios geriausios. Įsivaizduokite kvapą 
gniaužiantį vaizdą su ryškiomis detalėmis, 
pasižymintį puikiu šviesumu, neįtikėtinu 
kontrastiškumu, aiškiai perteikiamais judesiais, 
realistiškomis spalvomis ir vaizdo 
tikroviškumu, o šalia to ir mažos energijos 
sąnaudos. Gerai, daugiau nebeieškokite. „Full 
HD“ LED televizoriai geriau perteikia detales, 
nei standartiniai HDTV. O kuo daugiau detalių 
vaizde, tuo stipresni žiūrėjimo pojūčiai.

300 Hz PMR
Kad vaizdo judesys atrodytų tikslus, sklandus ir 
natūralus, „Philips“ sukūrė PMR – savo 
standartą judančio vaizdo ryškumui matuoti. 
„Perfect Motion Rate“ yra bendras mūsų 
unikalaus vaizdo apdorojimo, kadrų per 
sekundę skaičiaus ir kiekvieno kadro 
atnaujinimo dažnio, tobulų pritemdymo 
galimybių ir foninio apšvietimo technologijų 
rezultatas. Didesnis PMR skaičius atitinka 
didesnį kontrastingumą ir aiškesnius judesius, o 
jums tai reiškia puikios kokybės vaizdą.

„Pixel Plus HD“
Mūsų moderni skaitmeninė vaizdų apdorojimo 
technologija padidina eilučių ir pikselių skaičių. 
Kiekvieną kartą naudojant bet kokį šaltinį 
vaizdai yra itin ryškūs, neįtikėtinai detalūs ir 
sodrūs.

„MyRemote“*
Naudodami vieną paprastą programą be 
nuotolinio valdymo pulto galite valdyti 
televizorių ir įrašyti programas. Paverskite savo 
planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną 
universaliu nuotolinio valdymo pultu su visomis 
tikro nuotolinio valdymo pulto funkcijomis ir 
tokiomis papildomomis kaip teksto įvedimas. 
Įjungus „SimplyShare“ funkciją turinys 
nusiunčiamas tiesiai į jūsų televizorių. 
Mėgstamų programų daugiau nepraleisite, nes 
naudodami „MyRemote“ įrašymo funkciją 
programas galėsite įrašyti nebūdami namuose. 
Tiesiog peržiūrėkite televizijos TV programų 
gido turinį ir pasirinkite, kurias laidas norite 
įrašyti ir žiūrėti vėliau. Išmanus „Smart TV“ 
tikrai vertas išmanios programos.

Smart TV
„Smart TV“ – internetinių programų, 
nuomojamų vaizdo įrašų ir įrašomų 
televizijos programų pasaulis
Atraskite sritis, nusidriekiančias už 
tradicinės televizijos ribų. Nuomokitės ir 
siųskitės filmus, vaizdo įrašus, žaidimus ir 
dar daugiau tiesiogiai į savo televizorių iš 
internetinių vaizdo įrašų parduotuvių. 
Žiūrėkite mėgstamus interneto televizijos 
kanalus ir mėgaukitės interneto programų 
gausa naudodamiesi „Smart TV“. 
Bendraukite su šeima ir draugais per 
„Skype™“ arba socialinius tinklus. Arba... 
tiesiog naršykite internete!
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Ypatybės
Itin plonas 3D „Smart TV“ LED televizorius
127 cm (50 in) „Easy 3D“, DVB-T/C/S/S2



„Ambilight“
• „Ambilight“ versija: 2 pusių
• „Ambilight“ funkcijos: Prisitaiko prie sienos 

spalvos, Nustatykite lengvą režimą

Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 50 in / 127 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• 3D: Žaidimas dviem žaidėjams visame ekrane*, 3D 

gylio reguliavimas, 2D pakeitimas į 3D, „Easy 3D“
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 400 cd/m²
• Dinaminis ekrano kontrastas: 500,000 : 1
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“, 300 Hz 

„Perfect Motion Rate“, „Micro Dimming“

Smart TV
• Interaktyvioji televizija: „HbbTV“*
• „SmartTV“ programos*: Televizija internete, 

Netflix*, Internetinės programos, Internetinės 
vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto 
naršyklė, „YouTube“

• „Social TV“: „Facebook“, Skype, Twitter
• Televizijos programų vedlys*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas

Išmanioji sąveika
• Vartotojo sąveika: SimplyShare, „MultiRoom“ 

klientas*, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“*, 
Kompiuteris ir monitorius viename

• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 

aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo 
diegimo vedlys, Nustatymų vedlys

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

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

• Ekrano formato nustatymai: Automatinis 
užpildymas, Automatinis padidinimas, Filmo 
padidinimas 16:9, Ypatingas padidinimas, Didelis 
mastelis, Plačiaekranis

• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
• „My Remote“ programa*: Valdymas, „MyRemote“ 
įrašymas, „Simply Share“, TV gidas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Švarus garsas, „Incredible Surround“, Tyri žemieji 
dažniai, „Smart Stereo 3D wOOx“

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 3
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 2
• Bevielės jungtys: Integruotas „Wi-Fi 11n“
• Kitos jungtys: Sertifikuotas CI+1.3, Antena IEC75, 

Bendroji sąsaja „Plus CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, 
Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), Garso K 
/ D įvestis, Ausinių išvestis, Palydovinio imtuvo 
jungtis

• HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Pridedamas „Plug & play” pagrindiniame 
ekrane, Automatinis subtitrų slinkis („Philips“), 
„Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu 
paspaudimu

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

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WMA v2 
iki v9,2

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
• Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/C/S/S2
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A++
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 52 W
• Metinis energijos suvartojimas: 72 kW·h
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 
išsijungimo laikmatis, Eko režimas, Šviesos jutiklis, 
Išjungti paveikslėlius (radijas)

• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
režimu: < 0,3 W

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

1210 x 800 x 133 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1126 x 673 x 34,4 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

1126 x 737 x 225 mm
• Gaminio svoris: 16,2 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 17,7 kg
• Svoris su pakuote: 20,4 kg
• Pritaikomas sieninis stovas: 400 x 400 mm

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x 3D akiniai, Nuotolinis 

valdymas, 2 x AAA baterijos, Pasukamas stalinis 
stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, 
Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Garantijos lapelis

• Pasirenkami priedai: „Philips“ televizoriaus kamera 
PTA317, 3D akiniai PTA417, 3D lęšiai Žaidimo 
komplektas PTA436

•
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Specifikacijos
Itin plonas 3D „Smart TV“ LED televizorius
127 cm (50 in) „Easy 3D“, DVB-T/C/S/S2

* Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose 
televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo 
išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite 
apsilankę: www.philips.com/TV.

* Suderinamumas priklauso nuo „Android 4.2“ arba vėlesnės versijos 
„WiFi Miracast“ sertifikavimo. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

* Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir 
raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas

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

* „Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.
* Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie 

nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama 
žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema 
dar nėra visiškai išsivysčiusi.

* 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.

* „HbbTV“, „Multiroom“ klientui ir serveriui, „Netflix“ bei 
„myRemote“ programai reikia atnaujinti programinę įrangą.

* 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.

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

http://www.philips.com

