
 

 

Philips DesignLine
Smart TV LED ultrafina 
com Ambilight trilateral XL 
e Perfect Pixel HD

140 cm (55")
3D Max

55PDL8908D
Claramente diferente

Além da arte inovadora de televisão
O revolucionário design em vidro da Philips DesignLine ultrapassa a descrição. Palavras 
como atraente, inovador e desempenho superior vêm à mente; assim como 
impressionante...

Design revolucionário — TV bonita tanto ligada ou desligada
• Design revolucionário em vidro — inspiração para sua decoração
• DesignLine Smart Mount — tudo o que você precisa para montar a sua TV
• O suporte de fixação de cabo reúne os cabos da TV em um único lugar

Mecanismo de desempenho incomparável
• O Ambilight trilateral com mais LED's intensifica sua experiência de exibição
• Perfect Pixel HD — nosso premiado mecanismo de qualidade de imagem
• PMR (Perfect Motion Rate) de 1.400 Hz para mais nitidez de movimentos

Um mundo de entretenimento on-line ao seu alcance
• Wi-Fi integrado para uma fácil conexão ao mundo on-line
• Smart TV — Um mundo de entretenimento on-line

Controle como você compartilha e grava na TV.
• Aplicativo MyRemote — controle sua TV com um smartphone ou tablet
• Controle remoto de teclado e pointer — mais controle do que nunca
• Wi-Fi Miracast™ — transmita o conteúdo de seus dispositivos para sua TV



 Design em folha de vidro
Nosso inovador painel em folha de vidro 
redefine o modo como você vê a sua TV — e 
também a aparência da sua TV. A impressão 
graduada da tela que flui pela superfície de 
vidro muda do tom escuro para o claro — 
acentuando o efeito de flutuação da TV. Apoie-
a em uma parede de um loft, entre antiguidades 
em uma casa na fazenda ou a pendure entre a 
arte moderna em uma galeria — ela sempre 
ficará linda em qualquer lugar.

Solução de montagem
Não importa se você escolheu apoiar, 
pendurar ou fixar a sua nova TV na parede — 
sempre há uma solução de montagem 
adequada para as suas necessidades. Para 
interiores com pisos rígidos, criamos o 
protetor de borda como um amortecedor 
entre o piso e o painel de vidro. Não é muito 
prático? A engenhosa solução para montagem 
na parede Simply Straight da Philips não deixa 
você sofrer fazendo medições exatas para 
pendurar a TV — ela encontra o nível correto 
intuitivamente toda vez que precisar.

Suporte de fixação de cabo
Nosso suporte de fixação de cabo reúne todos 
os seus cabos com organização em um único 
lugar. O suporte compacto foi projetado para 
ficar fora da sua visão, contornando as linhas da 
TV para limitar a desordem visual.

Ambilight nos tres lados com mais led's
Esta tecnologia Philips patenteada faz com que 
a tela pareça ainda maior (e sua experiência 
visual ainda mais envolvente), projetando uma 
luz dos três lados da tela da TV na parede 
próxima a ela. A cor é automaticamente 
ajustada para corresponder à imagem da TV. 
Graças a uma função de adaptação à parede, a 
cor da luz alinha-se perfeitamente à imagem da 
TV, seja qual for a cor da parede. Personalize 
sua experiência usando vários ajustes para 
atender a sua preferência.

Perfect Pixel HD
Desenvolvido para oferecer o que há de mais 
avançado em imagens sem tremores e com 
nitidez incomparável. Cada pixel que compõe a 
imagem é aprimorado para melhor se ajustar 
aos pixels em volta. O resultado é uma 

combinação exclusiva de nitidez, detalhes 
naturais, cores vivas, contraste superior e 
movimento natural suave.

PMR (Perfect Motion Rate) de 1.400 Hz
Para que os movimentos pareçam precisos, 
suaves e naturais, a Philips criou o PMR, nosso 
padrão de avaliação de nitidez de imagens em 
movimento. O PMR (Perfect Motion Rate) é o 
resultado da combinação entre o nosso 
processamento de vídeos exclusivo, o número 
de quadros por segundo e a taxa de atualização 
de cada quadro, a perfeição em recursos de 
redução e a tecnologia de luz de fundo. 
Quanto maior o número de PMR, maior será o 
contraste e melhor a nitidez de movimentos, o 
que significa imagens finais superiores.

Wi-Fi integrado
O Wi-Fi integrado à sua Smart TV da Philips 
facilita e acelera a conexão à sua rede 
doméstica, permitindo que você tenha acesso 
a um mundo de conteúdo ou faça 
compartilhamento wireless em casa.

Smart TV com aplicativos on-line
Explore os limites que vão além da TV 
tradicional. Alugue e compartilhe filmes, 
vídeos, jogos e muitos mais, tudo isso 
diretamente das locadoras on-line em sua TV. 
Assista à Catch-up TV de seus canais favoritos 
e divirta-se com uma ampla seleção de 
aplicativos on-line com a Smart TV Philips. 
Conecte-se a parentes ou amigos usando o 
Skype™ ou as redes sociais. Ou... apenas 
navegue na Internet!

Pointer com controle remoto de teclado
Nosso controle remoto totalmente intuitivo 
conta com todos os recursos habituais, como 
teclas de cursor, controle de volume e botões 
de atalho. E, ainda, basta manter pressionada a 
tecla OK para fácil navegação. O pointer 
funciona como um mouse, permitindo que 
você aponte, clique e navegue facilmente na 
tela. Vire o controle remoto e, no verso, verá 
um teclado completo para facilitar a entrada de 
texto. E, o melhor de tudo, nosso controle 
remoto inteligente possui sensores 
giroscópicos intuitivos, ou seja, você pode 
inserir textos sem se preocupar em trocar de 
canal acidentalmente.

MyRemote*
Controle a sua TV sem o uso de um controle 
remoto, mas sim de um aplicativo fácil. 
Transforme seu tablet ou smartphone em um 
controle remoto universal com todas as 
opções do controle remoto original além de 
recursos extras como entrada de texto. A 
função SimplyShare envia e recebe conteúdos 
em sua TV. Uma TV inteligente merece um 
aplicativo realmente inteligente.

Smart TV
Smart TV com diversos aplicativos on-
line, vídeos para alugar e catch-up
Explore os limites que vão além da TV 
tradicional. Alugue e compartilhe filmes, 
vídeos, jogos e muitos mais, tudo isso 
diretamente das locadoras on-line em sua 
TV. Assista à Catch-up TV de seus canais 
favoritos e divirta-se com uma ampla 
seleção de aplicativos on-line com a Smart 
TV Philips. Conecte-se a parentes ou 
amigos usando o Skype™ ou as redes 
sociais. Ou... apenas navegue na Internet!

Dual Core
Processador Dual Core para 
funcionalidade inteligente super-rápida.
A TV Philips possui um processador dual-
core com funcionalidade Smart TV de uso 
rápido e intuitivo. Ela aumenta a 
velocidade total dos programas 
permitindo a computação paralela entre 
muitos aplicativos, para que você possa 
fazer chamadas de vídeo, assistir TV e 
conversar de forma super-rápida, tudo ao 
mesmo tempo na sua TV!
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Destaques
Smart TV LED ultrafina
140 cm (55") 3D Max



Data de emissão  
2019-06-22

Versão: 1.2.4

12 NC: 8670 001 07149
EAN: 87 12581 69864 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
AmbiLight
• Versão do Ambilight: Trilateral XL
• Funções Ambilight: Adaptação à cor da parede, 

Modo de luz ambiente

Imagem/tela
• Display: LED Full HD
• Medida diagonal da tela: 55 polegadas / 140 cm 
• Resolução de imagem: 1920 x 1080p
• 3D: 3D Max*, Dual View Gaming*, Ajuste da 

profundidade 3D, Conversão de 2D para 3D
• Proporção da imagem: 16:9
• Brilho: 450 cd/m²
• Contraste dinâmico de tela: 500.000: 1
• Aprimoramento de imagens: Perfect Pixel HD 

Engine, Micro Dimming, PMR (Perfect Motion 
Rate) de 1.400 Hz, Contraste local, Perfect Natural 
Motion 3D, Super-resolução

Smart TV
• Aplicativos* para SmartTV: Catch-up TV, Netflix*, 

Aplicativos on-line, Locadora de filmes online, 
Navegador aberto da Internet, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Interação Inteligente
• Interação do usuário: SimplyShare, Controle 

remoto com teclado inteligente, Controle remoto 
com pointer*, Certificação Wi-Fi Miracast*

• Fácil de instalar: Identificação automática de 
produtos Philips, Assistente de conexão de 
dispositivos, Assistente de instalação de rede, 
Assistente de configurações

• Fácil de usar: Botão Home com funções 
centralizadas, Manual do usuário na tela

• Firmware atualizável: Assistente de atualização 
automática do firmware, Firmware atualizável via 
USB, Atualização online do firmware

• Ajustes do formato da tela: Preenchimento 
automático, Zoom automático, Expansão da 
imagem para 16:9, Super Zoom, Sem escala, 
Widescreen

• Indicação da intensidade do sinal
• Teletexto: Hipertexto de 1.200 páginas
• Aplicativo My Remote*: Controle, Simply Share

CPU
• Tipo de processador: Dual-Core

Áudio
• Potência de saída (RMS): 30 W (2x 15 W)
• Recursos sonoros: WOOx 3D, HD estéreo
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, 
Pure Bass

Conectividade
• Número de conexões HDMI: 4
• Número de componentes em (YPbPr): 1
• Número de conexões USBs: 3

• Conexões wireless: Wi-Fi 11n integrado, Wi-Fi 
Miracast certificado

• Outras conexões: Ethernet LAN RJ-45, Saída de 
áudio digital (óptica), Entrada de áudio E/D, Saída 
para fone de ouvido, Conector de serviço

• Recursos de HDMI: 3D, Canal de retorno de áudio
• EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do 

controle remoto, Controle de áudio do sistema, 
Modo de espera do sistema, Adicione o recurso 
Plug & Play à tela inicial, Deslocamento automático 
de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), 
Reprodução com um toque

Aplicações de multimídia
• Formatos de reprodução de vídeo: Contêineres: 

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

• Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, 
WMA (v2 a v9.2)

• Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resoluções de imagem compatíveis
• Entradas do computador: até 1920 x 

1080 @60 Hz para computadores
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 

x 1080p

Alimentação
• Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,1 W
• Recursos de economia de energia: Timer de 

desligamento automático, Modo econômico, 
Sensor de luz, Picture mute (para rádio)

• Consumo de energia: 174 W

Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1.377 x 1.428 x 398 mm
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

1.241 x 1191 x 41,4 mm
• Peso do produto: 42 kg
• Peso, incluindo embalagem: 56,9 kg
• Compatível com montagem padrão VESA: 400 x 

400 mm
• Ângulo de apoio: 0° a 10°

Acessórios
• Acessórios inclusos: 2 pares de óculos 3D Ativo, 

Controle remoto, Duas pilhas AAA, Cabo de 
energia, Adaptador para cabo componente, Guia 
de início rápido, Folheto com informações legais e 
de segurança, Folheto de garantia

• Soluções para montagem na parede inclusas: 
montagem na parede, modelo de perfuração, 2 
plugs, 2 parafusos

• Acessórios opcionais: Óculos 3D PTA518, Óculos 
3D PTA508, Câmera para TV Philips PTA317 
vendida separadamente.

•
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Especificações
Smart TV LED ultrafina
140 cm (55") 3D Max

* O aplicativo MyRemote e as funcionalidades relacionadas variam por 
modelo de TV e país, bem como modelo de dispositivo inteligente e 
sistema operacional. Para obter mais detalhes, visite: 
www.philips.com/TV.

* A compatibilidade depende de um Android 4.2 ou posterior com 
certificação Wi-FI Miracast. Para obter mais detalhes, consulte a 
documentação do seu dispositivo.

* Online TV: visite www.philips.com/tv para conhecer os serviços 
oferecidos em seu país.

* Aplicativo para smart TV, visite www.philips.com/TV para saber os 
serviços oferecidos em seu país

* A câmera para TV Philips (PTA317) é vendida separadamente.
* Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a 

imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum 
desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendando que 
crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu 
sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de 
energia da televisão funcionando quatro horas por dia, 365 dias por 
ano. O consumo de energia atual dependerá de como a televisão é 
usada.

http://www.philips.com

