
 

 

Philips OLED 8 series
Izcili plāns 4K UHD OLED 
Android televizors ar 3-
plakņu Ambilight 
tehnoloģiju

139 cm (55") Ambilight TV
4500 attēla veiktspējas indekss
HDR Perfect WCG 99%
P5 Perfect Picture dzinis

55OLED803
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aši plāns 4K UHD OLED Android TV
 3 plakņu Ambilight
labojiet filmu skatīšanos ar Philips 803 OLED televizoru. Izbaudiet skaidrāku 4K UHD attēlu 
 plašāku skata leņķi. Rīkojiet filmu vai spēļu vakarus ar klātbūtnes efektu, pateicoties 
bilight. Šis viedais televizors pārņems jūsu viesistabu tikai tad, ja to vēlēsieties.

Elegants dizains. Brīnišķīgs apgaismojums.
• Ambilight. Izbaudiet spēcīgas un īstas emocijas ārpus TV ekrāna.
• Īpaši plāns minimālistisks korpuss ar metālisku apdari.

Vienmēr izcils.
• 4K UHD OLED televizors. Tādai jābūt reālistiskai imitācijai.
• Philips P5 dzinis. Ideāls rezultāts neatkarīgi no avota.
• Sertificēts UHD Premium. Izbaudiet skatu.
• HDR Perfect. Patiesi kinematogrāfiskas krāsas, dziļums un izmēri

Android TV – jūsu iecienītajam saturam
• Integrēta Google Assistant funkcija. Saturs un citas iespējas jūsu rīcībā.
• Google Play Store un Philips aplikāciju galerija. Vēl vairāk iespēju.
• Pievienojiet vairāk satura, izmantojot 16 GB paplašināmo atmiņu.

Plāns TV. Dziļa skaņa.
• DTS HD Premium Sound. Dziļi basi un kristālskaidri dialogi
• Philips Triple Ring tehnoloģija. Spēcīgs sniegums.



 Ambilight 3-plakņu
Ar Philips Ambilight gūstiet vēl iespaidīgāku 
filmu un spēļu baudīšanas pieredzi. Mūzikas 
baudīšana kļūst par gaismas šovu. Inteliģentās 
gaismas diodes visapkārt televizora ekrānam 
reāllaikā projicē ekrāna gaismas uz sienām un 
telpā. Jūs iegūstat perfekti pieskaņotu vides 
apgaismojumu. Un vēl vienu iemeslu iemīlēt 
savu televizoru.

OLED TV
Ar Philips OLED televizoru ikviena ekrānā 
redzamā aina šķiet neticami īsta. Šī tehnoloģija 
samazina atsevišķu pikseļu spilgtumu vai izslēdz 
tos, ļaujot atveidot intensīvākus melnos toņus, 
iegūt dzidrākas krāsas un pārsteidzošu 
kontrastu. Precīzi tiek atveidotas pat noēnotas 
un pārmērīgi izgaismotas detaļas. Jūs iegūstat 
arī plašāku skata leņķi, savukārt Philips 
apstrādes dzinis nodrošina plūstošu un 
vienmērīgu kustības atveidi.

P5 Perfect Picture dzinis
Otrās paaudzes Philips P5 Perfect Picture 
dzinis ar ideālu, dabisku un reālistisku attēla 
apstrādi paceļ imitāciju pilnīgi jauna līmenī. No 
vissīkākās izgaismotās detaļas līdz dziļākajai ēnai 
tās tiek reproducētas ar gandrīz tik lielu 

precizitāti, kāda piemīt cilvēka acij. Krāsas ir 
patiesas. Ādas toņi izskatās dabiski. Kustība ir 
neticami plūstoša.

Ultra HD Premium
Jūsu Philips OLED televizora Ultra HD 
Premium sertifikācija garantē nepārspējami 
reālistisku jūsu iecienītākā satura atveidi 4K 
UHD kvalitātē. Jūs pārsteigs lielāks spilgtums 
un kontrasts, kā arī plašāka krāsu gamma, kas 
atsedz miljoniem liegu nokrāsu. Jūsu skatītais 
HDR saturs atdzīvojas vēl reālistiskākā 
intensitātē un detalizētībā.

High Dynamic Range Perfect
High Dynamic Range Perfect sniedz sajūtu 
pieredzi, kas atspoguļo satura sākotnējo 
bagātību un dzīvīgumu. Baudiet spilgtākus 
akcentus, izcilu kontrastu un reālistiskas krāsas, 
tieši tā kā iecerējis režisors.

Iebūvēta Google Assistant funkcija
Kontrolējiet savu Philips Android TV ar balsi. 
Vēlaties spēlēt spēli, skatīties Netflix vai meklēt 
saturu un lietotnes Google Play Store? Pasakiet 
to savam televizoram. Jūs varat izteikt 
komandas arī visām ar Google Assistant 
savietojamajām viedajām mājas ierīcēm, 

piemēram, filmu vakarā likt samazināt 
apgaismojuma spilgtumu un regulēt termostata 
iestatījumus. Nepametot dīvānu.

TV saturs
Ar Google Play Store un Philips aplikāciju 
galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā 
tradicionālās TV programmas. Piekļūstiet 
tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas 
raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. 
Vēl vairāk iespēju.

DTS HD Premium Sound
DTS HD Premium Suite nodrošina modernāko 
audio apstrādi, uzlabojot skaņas kvalitāti no 
skaļruņiem. Jūs varat baudīt iespaidīgu 
skanējumu, dziļus zemos toņus un skaidrus 
dialogus bez svārstībām, izrāvumiem vai 
kropļojumiem, saglabājot oriģinālā satura 
tīrību.

Triple Ring tehnoloģija
Ar uzlaboto Philips Triple Ring tehnoloģiju 
tagad zemfrekvences skaļruņos ir vēl labāka 
skaļruņu kustība. Lielāka kustība rada lielāku 
jaudu. Tā jūs varat izbaudīt spēcīgu skaņu pat 
plānajā Philips televizora dizainā.
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Izceltie produkti
Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV
139 cm (55") Ambilight TV 4500 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis



2x papīra vidējo frekvenču konusveida skaļruni, • Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
Ambilight
• Ambilight versija: Trīspusēja
• Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight 

Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge 
režīms

Attēls/displejs
• Displejs: 4K Ultra HD OLED
• Ekrāna diagonāles garums (collas): 55 collas
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 55 colla / 139 cm 
• Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
• Malu attiecība: 16:9
• Pixel dzinis: P5 Perfect Picture dzinis
• Attēla uzlabošana: Perfect Natural Motion, Ultra 

Resolution, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 
ppi

Android TV
• OS: Android™ 7.0 (Nougat)
• Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, 

Google Play Music*, Google Search, YouTube
• Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*, paplaš., izmantojot 

USB atmiņu

Smart TV funkcijas
• Lietotāja mijiedarbība: 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, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu 
palīgvednis, Ierīču pievienošanas vednis

• Vienkārša lietošana: 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

• Tālvadības pults: ar tastatūru, 1x Easy Remote

Apstrāde
• Apstrādes jauda: Četrkodolu

Skaņa
• Audio: Izejas jauda: 50 vati (RMS), 2.1 kanāls
• Skaļruņi: 2 x zīda augsto frekvenču kupolveida skaļruņi, 

Dubultais pasīvais zemo frekvenču skaļrunis
• Kodekss: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4
• DTS HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
• Skaļruņu konfigurācija: 2x augsto frekvenču 

skaļruņi,10Wx2 vidējo-augsto frekvenču skaļruņi, 30W 
zemfrekvences skaļrunis

Savienojamība
• HDMI savienojumu skaits: 4
• USB portu skaits: 2
• Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
• Bezvadu savienojumi: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11ac 

2x2
• Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface 

Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN 
RJ-45, Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja, 2x satelīta ieejas

• 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, visiem HDMI

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

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, VP9, 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, BMP, GIF, PNG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja
• Datora ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 

pie 60 Hz
• Video ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 

60 Hz
• Datora ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/ HLG
• Video ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/ HLG

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Twin Tuner
• 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 W
• Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P. W
• Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas 
taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio 
atskaņošana)

• Energoefektivitātes klase: B
• ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 144 W
• Gada enerģijas patēriņš: 211 kW·h
• Dzīvsudraba saturs: 0 mg
• Satur svinu: Jā*

Izmēri
• Kastes izmēri (W x H x D): 1400 x 867 x 160 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

1227,8 x 705,6 x 49,3 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

1227,8 x 712,8 x 230,0 mm
• TV statņa platuma attālums: 789,0 mm
• Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
• Produkta svars: 20,8 kg
• Produkta svars (+ statīvs): 21,1 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 26,2 kg

Piederumi
• Baterijas ietvertas komplektā: 4 x AAA baterijas
• Iekļautie piederumi: 2 tālvadības pultis, Juridiskā 

informācija un drošības brošūra, Mini spraudnis L/R 
kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa 
pievienošanai, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, 
Tālvadības pults, Galda virsmas statīvs

•
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Specifikācijas
Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV
139 cm (55") Ambilight TV 4500 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un 
operatora.

* 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.

* 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.

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

* Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes 
un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet 
ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.

* 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija 
būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.

* TV atbalsta HDR10+ formātu, kas tiek iegūts tikai no OTT un USB 
avotiem.

http://www.philips.com

