
 

 

Philips 9000 series
Smart LED-TV med 
Ambilight Spectra XL og 
Perfect Pixel HD

132 cm (52")
Full HD, 3D Max
DVB-T2/C

52PFL9606T
Prisbelønt ytelse

3-sidig Ambilight og beste bildekvalitet
9000-serien, som fikk prisen for Beste LCD-TV av EISA de siste ti årene, leverer 
nyskapning til bilde og tilkobling. Med Perfect Pixel HD-motor og LED Pro får du de mest 
virkelighetstro bildene. Ambilight og 3D Max gir liv til filmene.

Gjør TV-opplevelsen mer intens
• Ambilight Spectra XL, en ny Ambilight for en enda mer oppslukende opplevelse
• 3D Max for en altoppslukende Full HD 3D-opplevelse

Prisvinnende bilde- og lydytelse
• Full HDTV og Perfect Pixel HD-motor for uslåelig klarhet
• Full HD LED Pro for verdens mest levende 3D-bilder
• 1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser
• Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
• 40 W SoundStage for kraftig og dynamisk lyd i en svært slank TV

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV
• En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
• Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
• Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
• Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig
• Integrert Wi-Fi for å bruke Net TV-apper og SimplyShare trådløst



 Ambilight Spectra XL

Utvid seeropplevelsen med Ambilight Spectra 
XL. Denne patenterte Philips-teknologien 
forstørrer skjermen mer enn før ved å 
projisere en lysglød fra baksiden av TV-
skjermen på veggen rundt. Ambilight tilpasser 
fargen og lysstyrken automatisk slik at det 
passer til bildet på TVen. 
Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på 
lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken 
farge det er på veggen.

3D Max

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
3D Max. Rask visning kombinert med Active 
shutter-briller gir virkelighetsnær dybde i Full 
HD-oppløsning. Nå kan du oppleve alt 2D-
innhold i 3D, og du kan til og med kontrollere 
3D-dybden slik du vil ha den. Du gjør TVen klar 
for 3D Max-opplevelsen ved å legge til 3D 
Max-brillene.

Perfect Pixel HD
Opplev uslåelig skarphet og klarhet med 
Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet 
forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. 
Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, 
naturlige detaljer, levende farger, suveren 
kontrast og jevne og naturlige bevegelser. Rene 

og knivskarpe bilder gjennom sporing og 
reduksjon av bildeartefakter og støy i alle 
innholdskilder. Full HD-skjermen med 
1920 x 1080 piksler gir flotte bilder uten 
flimring og med suveren lysstyrke.

Full HD LED Pro

Full HD LED Pro gir ekstrem kontrast og 
verdens mest levende 3D-bilder. Få 
enestående bilder og bruk opptil 50 % mindre 
energi med prisbelønte LED Pro fra Philips. I 
den tynne skjermbakbelysningen genererer 
over 1000 LED-lamper den lyseste hvitfargen 
og den mørkeste svartfargen. Kombinert med 
den kraftige Perfect Pixel HD-motoren blir 
resultatet et praktfullt bilde med ekstrem 
kontrast, skarphet og levende farger.

1000 Hz Perfect Motion Rate

1000 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir 
ekstremt skarpe bevegelser for klare og 
levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye 
PMR-standard viser den kombinerte visuelle 
effekten av den raskeste paneloppdateringen, 
Perfect Natural Motion og en unik 
behandlingsformel, slik at du får enestående 
skarpe bevegelser.

Smart TV
Smart TV for en enklere og trådløs TV-
opplevelse på fire områder. Med Net TV 
kan du glede deg over en rekke 
elektroniske programmer på TVen: lei 
filmer, se på reprise-TV og gled deg over 
sosiale medier. Behold kontrollen: bytt 
kanaler eller angi tekst med 
smarttelefonen eller nettbrettet. Bruk 
SimplyShare for å glede deg over bilder, 
musikk og video fra datamaskinen, 
telefonen og nettbrettet på TVen. Se på 
favorittprogrammet når du vil: 
programguiden hjelper deg med Smart 
USB-opptak.

2-i-1-stativ
Denne TVen leveres med et 
revolusjonerende bordstativ som også 
kan brukes til veggmontering av TVen. 
Det er ikke behov for å kjøpe ekstra 
veggmonteringsbraketter, de følger med i 
esken til TVen. Den patenterte designen 
gjør det mulig med fire forskjellige 
monteringer: dreibart bordstativ, dreibar 
veggmontering, svært flat veggmontering 
og Vesa-kompatibel veggmontering. 
Montering er enkelt med to festepunkter 
på veggen og smart justering for å få TVen 
helt horisontal bare med en liten 
bevegelse med hånden.
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Høydepunkter
Smart LED-TV
132 cm (52") Full HD, 3D Max, DVB-T2/C



• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1 • Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
Ambilight
• Ambilight-versjon: Ambilight Spectra XL
• Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på 

veggen, Lounge-lysmodus

Bilde/skjerm
• Skjerm: 2D-segmentert LED-bakbelysning
• Diagonal skjermstørrelse: 52 tommer / 132 cm 
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• 3D: 3D Max*, Konvertering fra 2D til 3D, Justering 

av 3D-dybde, Spilling på full skjerm for to spillere*
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Peak Luminansforhold: 65 %
• Dynamisk skjermkontrast: 5 000 000 : 1
• Svartid (typisk): 0,5 ms
• Bildeforbedring: Perfect Pixel HD-motor, Perfect 

Natural Motion, ISF-bildekalibrering, Aktiv kontroll 
+ lyssensor, LED Pro, Bred Gamut-fargeskjerm, 
Super Resolution, Lokal dimming LED-
bakbelysning, Perfect Colors, Perfect Contrast, 
Scanning Backlight, 1000 Hz Perfect Motion Rate

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W)
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear 

Sound, Incredible Surround, Diskant- og 
basskontroll

• Høyttalertyper: Deksel til SoundStage-stativ

Smart TV-applikasjoner
• Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte 

for USB-tastatur og -mus
• SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser, 

WiFi MediaConnect*
• Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, 

Åpen nettleser, Internett-apper
• Program: Pause TV, USB-opptak

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, 

Systemlydkontroll, System-standby, Legg Plug & 
play til startskjermen, Automatisk flytting av 
undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), 
Ettrykks avspilling

• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1

• Antall USB-kontakter: 2
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-
kortspor (videobutikk), Digital lydutgang (optisk), 
PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, 
Servicetilkobling

• Trådløse tilkoblinger: WiFi-sertifisert

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Kodekstøtte:, 

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

• Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA 
(v2 opptil v9.2)

• Formater for bildeavspilling: JPEG
• Net TV: Inkludert

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 

1920 x 1080p

Anvendelighet
• PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
• Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk 

programguide*
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser 
for enhetstilkobling, Veiviser for 
nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 
2-i-1-veggfeste

• Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på 
skjermen, Berøringskontrollknapper

• Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, 
Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, 
Widescreen

• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, 
Freeview HD
Drift
• Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
• Energimerkeklasse: A
• EUs energimerke for strøm: 102 W
• Årlig energiforbruk: 142 kWh
• Effektforbruk i standby: < 0,1 W
• Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, 

Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, 
Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for 
radio)

• Spor av bly: Ja*
• Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,01 W

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 1217 x 736 x 39 mm
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

1217 x 793 x 274 mm
• Produktvekt: 28 kg
• Produktvekt (+stativ): 31 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 200 mm
• Bredde, stativ: 522 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 

2 x batteri CR2032, Dreibart bordstativ, 
Hurtigstart-guide, Brosjyre om regelverk og 
sikkerhet, Veggmonteringsbrakett, 
Hurtigveiledning for Smart TV, WiFi 
Mediaconnect-kupong

• Ekstrautstyr: 3D Max-briller PTA516 (aktive)
•
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Spesifikasjoner
Smart LED-TV
132 cm (52") Full HD, 3D Max, DVB-T2/C

* 3D-TV krever tilbehør PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-
kompatibel kildeenhet og 3D-kildemateriale.

* Spilling for to spillere med 3D Max støttes kun av 3D Max-TVer av 
følgende typer: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 
46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), 
_pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som 
tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens 
hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste 
systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/
wifimediaconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen 
sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke 
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks 
år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører 
støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige 
spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte 
operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din 
operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.
* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-

baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal 
kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av 
kringkasting (CI+). En Internett-tilkobling kreves.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* ISF og IMAGING SCIENCE FOUNDATION er varemerker for Isf 
Research Labs Llc Limited Liability Company

* Kun for 2D-spill.
* Kontroller at spillkonsollen er koblet til HDMI-kontakten på TVen.

http://www.philips.com

