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 Pixel Plus Ultra HD
τηλεόραση Ultra HD της σειράς 6400 διαθέτει Pixel Plus Ultra HD, διπύρηνο επεξεργαστή 
ι τη δύναμη του Android για κορυφαίες επιδόσεις. Την εμπειρία συμπληρώνουν οι λεπτές 
αμμές, μια κομψή ανοιχτή βάση και οι ασυναγώνιστες λειτουργίες.

Καθαρή, ζωντανή εικόνα κάθε στιγμή
• 4K Ultra HD: ανάλυση που δεν έχετε δει ποτέ πριν
• Micro Dimming Pro για απίστευτη αντίθεση
• Τεχνολογία Natural Motion για φυσικές και ευκρινείς κινούμενες εικόνες
• Pixel Plus Ultra HD: ανακαλύψτε την ποιότητα εικόνας Ultra HD
• Η τεχνολογία Ultra Resolution μετατρέπει κάθε περιεχόμενο σε ποιότητα Ultra HD

Λειτουργική κομψότητα
• Παρακολουθήστε τηλεόραση από οποιαδήποτε γωνία με την περιστροφική βάση

Με Android στην τηλεόρασή σας οι δυνατότητες είναι άπειρες.
• Διπύρηνος επεξεργαστής και λειτουργικό σύστημα Android για ισχυρή απόδοση
• Google Cast: Απολαύστε όλες τις δυνατότητες της Smart TV σας
• Google Play™: Ανοίγει την πόρτα στη διασκέδαση



 Ανοιχτή μεταλλική περιστρεφόμενη 
βάση
Μια τηλεόραση με μοντέρνες, 
εκλεπτυσμένες γραμμές αξίζει μια βάση που 
την υψώνει πάνω από τα συνηθισμένα. Γι' 
αυτόν το λόγο οι σχεδιαστές των 
τηλεοράσεων Philips δημιούργησαν αυτήν τη 
μοναδική, ανοιχτή μεταλλική βάση που δεν 
ταιριάζει μόνο όμορφα με τη διακόσμηση 
του σπιτιού σας, αλλά σας επιτρέπει να 
περιστρέφετε επίσης την τηλεόραση για να 
ρυθμίσετε τη γωνία προβολής!

4K Ultra HD
Η τηλεόραση Ultra HD έχει 4 φορές 
καλύτερη ανάλυση από μια συμβατική 
τηλεόραση Full HD. Με πάνω από 8 
εκατομμύρια pixel και τη μοναδική μας 
τεχνολογία αναβάθμισης Ultra Resolution, 
προσφέρει καλύτερη εικόνα ανεξάρτητα από 
το αρχικό περιεχόμενο. Απολαύστε 
βελτιωμένη ευκρίνεια, μεγαλύτερη αίσθηση 
βάθους, κορυφαία αντίθεση, ομαλή φυσική 
κίνηση και άψογες λεπτομέρειες.

Τεχνολογία Natural Motion
Σας αρέσουν οι ταινίες, αλλά θέλετε να 
απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. 
Το Natural Motion είναι μια τεχνολογία 
βελτίωσης της κίνησης που εξαλείφει την 
παραμόρφωση και προφέρει ομαλές 
κινούμενες εικόνες. Οι ταινίες 
βιντεοσκοπούνται σε περιορισμένο ρυθμό 
καρέ των 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, 
προκαλώντας παραμόρφωση. Η τεχνολογία 
Natural Motion διπλασιάζει τον αριθμό των 
καρέ σε 50 αλλαγές κίνησης ανά 

δευτερόλεπτο. Χωρίς παραμόρφωση, 
βλέπετε μόνο φυσικές, ευκρινείς εικόνες.

Micro Dimming Pro
Το Micro Dimming Pro βελτιστοποιεί την 
αντίθεση στην τηλεόρασή σας ανάλογα με 
τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλλον. Ο 
αισθητήρας φωτός και το ειδικό λογισμικό 
αναλύουν την εικόνα σε 6400 διαφορετικές 
ζώνες, για να απολαμβάνετε απίστευτη 
αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια 
πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία, μέρα 
ή νύχτα.

Ultra Resolution
Η τεχνολογία Ultra Resolution μετατρέπει 
κάθε περιεχόμενο σε ποιότητα Ultra HD, για 
εικόνες υψηλότερης ευκρίνειας στην οθόνη. 
Η προηγμένη αναβάθμιση σε συνδυασμό με 
τους μοναδικούς αλγόριθμους λέπτυνσης 
γραμμών της Philips βελτιώνει την ποιότητα 
των αρχικών pixel. Το αποτέλεσμα είναι 
ορατά καλύτερες εικόνες με λεπτότερες 
γραμμές και περισσότερες, πιο έντονες 
λεπτομέρειες.

Pixel Plus Ultra HD
Ζήστε την εμπειρία της ευκρίνειας 4K Ultra 
HD από τη Philips. Το σύστημα Philips Pixel 
Plus Ultra HD βελτιστοποιεί την ποιότητα 
της εικόνας για να σας παρέχει ομαλές, 
ευκρινείς εικόνες με απίστευτη λεπτομέρεια 
και βάθος. Έτσι, είτε πρόκειται για ροή 
περιεχομένου από το Internet ή για DVD, 
απολαμβάνετε εικόνες 4K με μεγαλύτερη 
ευκρίνεια, ποιο φωτεινά λευκά και πιο έντονα 

μαύρα - κάθε φορά και από οποιαδήποτε 
πηγή.

Διπύρηνος επεξεργαστής + Android
Με το σύστημα Android στην τηλεόρασή σας 
μπορείτε να κάνετε περιήγηση, να ανοίγετε 
εφαρμογές και να βλέπετε βίντεο πολύ 
γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά. Το 
ρομπότ Android απελευθερώνει την ισχύ του 
διπύρηνου επεξεργαστή, για να κάνετε ό,τι 
θέλετε γρήγορα και απλά.

Google Play
Το Google Play™ προσφέρει μια μεγάλη 
ποικιλία από παιχνίδια με υψηλής ποιότητας 
για όλες τις ηλικίες. Βελτιστοποιημένα για 
χρήση στην τηλεόρασή σας, φαίνονται και 
είναι υπέροχα. Μην αγοράζετε άλλες 
παιχνιδοκονσόλες που καταλαμβάνουν 
χώρο χωρίς λόγο. Με ένα χειριστήριο 
παιχνιδιών USB γενικής χρήσης μπορείτε να 
περιηγείστε και να παίζετε εύκολα.

Google Cast
Χρησιμοποιήστε το Google Cast σε 
συνδυασμό με την έξυπνη συσκευή σας* για 
να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες 
της Smart TV της Philips. Σας επιτρέπει να 
περιηγείστε σε τοποθεσίες Web, 
περιεχόμενο και εφαρμογές και, στη 
συνέχεια, να τα μεταδίδετε στην τηλεόρασή 
σας με το πάτημα ενός κουμπιού. Το 
καλύτερο από όλα είναι ότι μπορείτε να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την έξυπνη 
συσκευή σας για άλλα πράγματα, ακόμα και 
όταν το συγκεκριμένο περιεχόμενο 
αναπαράγεται στην τηλεόρασή σας.
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Χαρακτηριστικά
Λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android™
126 εκ. (50") Τηλεόραση 4K Ultra HD LED, Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης, DVB-T/T2/C



• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: 4K Ultra HD LED
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 50 ίντσες / 126 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus Ultra HD, Τεχνολογία 

Natural Motion, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 
700 Hz, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution

Android
• Λειτουργικό σύστημα: Android™ 5.1 (Lollipop)
• Προεγκατεστημένες εφαρμογές: Ταινίες Google 

Play*, Μουσική Google Play*, Αναζήτηση Google, 
Φωνητική αναζήτηση, YouTube, Netflix *

• Μέγεθος μνήμης: 8GB, δυνατότητα επέκτασης με 
συσκευή αποθήκευσης USB

Χαρακτηριστικά Smart TV
• Αλληλεπίδραση με το χρήστη: Διακομιστής και 
πελάτης MultiRoom, SimplyShare, Με πιστοποίηση 
Wi-Fi Miracast*

• Διαδραστική τηλεόραση: HbbTV
• Πρόγραμμ: Pause TV, Εγγραφή USB*
• Εφαρμογές SmartTV*: Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, 
Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, 
Social TV, Τηλεόραση on demand, YouTube

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός 
συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, 
Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός 
οδηγός ρυθμίσεων

• Ευκολία στη χρήση: Ένα απλό κουμπί μενού Smart, 
Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω 
USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Βασικό - Μεγέθυνση σε 
πλήρη οθόνη, Προσαρμογή στην οθόνη, 
Μετατόπιση, Εστίαση, Παραμόρφωση

• Εφαρμογή Philips TV Remote*: Εφαρμογές, 
Κανάλια, Χειριστήριο, NowOnTV, Οδηγ. TV, Video 
on Demand

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 20W
• Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Clear Sound, 
Δυναμική βελτίωση μπάσων, Smart Sound

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4

• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• Αριθμός USB: 3
• Ασύρματες συνδέσεις: Dual Band, Wi-Fi Direct, 
Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n 2x2

• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία 
Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, 
Είσοδος ήχου (DVI), Έξοδος ακουστικών, 
Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

• Λειτουργίες HDMI: 4K, Κανάλι επιστροφής ήχου
• EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο 

passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα

• HDCP 2.2: Ναι σε HDMI1

Εφαρμογές πολυμέσων
• Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, 

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

• Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων: .SMI, .SRT, 
.SSA, .SUB, .TXT, .ASS

• Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, 
WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)

• Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, 
JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή σε όλες τις θύρες HDMI: στα 

60Hz, έως και 4K Ultra HD 3840x2160
• Είσοδοι βίντεο σε HDMI2/3/4: στα 24, 25, 30 Hz, 
έως και 4K Ultra HD 3840x2160p

• Είσοδοι βίντεο σε HDMI1: στα 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 
έως και 4K Ultra HD 3840x2160p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C
• Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*: Electronic 

Program Guide 8 ημερών
• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 69 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 101 kW·h
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,5 W
• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,3 W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη 
απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, 
Φωτοαισθητήρας, Σίγαση εικόνας (για 
ραδιόφωνο)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1240 x 740 x 131 μμ
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1124 x 647 x 77 μμ
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1124 x 709 x 249 μμ
• Βάρος προϊόντος: 13,3 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 14,4 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 20,5 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 x 

200 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 

2 μπαταρίες AAA, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη 
βάση, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και 
πληροφοριών ασφαλείας

•
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Προδιαγραφές
Λεπτή τηλεόραση LED UHD 4K με Android™
126 εκ. (50") Τηλεόραση 4K Ultra HD LED, Διπύρηνος 8 GB με δυνατότητα επέκτασης, DVB-T/T2/C

* Οι διάθεση των εφαρμογών Android διαφέρουν ανάλογα με τη 
χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε Google Play 
Store της χώρας σας.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast 
και προϋποθέτει Android 4.2 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής 
ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής 
προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα 
με τη χώρα και το κανάλι.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' 
μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 
πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην 
ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης 
της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη 
πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως 
και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής 
Philips.

* Η λειτουργία του Google Cast εξαρτάται από τις εφαρμογές και 
τις συσκευές Google Cast Ready. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντος του Google Cast.

* Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες 
διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς 
και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο 
τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.

http://www.philips.com

