
 

 

Philips 6000 series
Ultratenký LED televizor 
Full HD s dvoustrannou 
funkcí Ambilight a 
technologií Perfect Pixel 
HD

140 cm (55")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
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ltratenký LED televizor Full HD
dvoustrannou funkcí Ambilight
levizor Full HD řady 6300 s technologií Perfect Pixel HD nabízí plynulý výkon s ostrým, 
tým a realistickým obrazem. Poctivé materiály, tenké linie a unikátní funkce, jako je 
hnologie Ambilight, dotváří nádherný design.

Technologie Ambilight povznáší sledování na novou úroveň
• Podsvícení Ambilight navždy změní váš zážitek ze sledování televize

Krásné provedení se smyslem pro detail
• Moderní design se hodí do každého současného interiéru
• Šikmý středový podstavec představuje geometrickou hříčku

Nenechte si utéct žádnou akci
• Technologie Perfect Natural Motion zajišťuje plynulý, ale přitom ostrý pohyblivý obraz
• Funkce Micro Dimming optimalizuje kontrast televizoru
• Technologie Super Resolution vytváří lepší obraz – zónu po zóně
• Perfect Pixel HD – náš oceňovaný systém kvality obrazu



 Šikmý středový podstavec
Jako základ pro náš šikmý středový podstavec 
jsme zvolili sofistikovaný stříbrný povrch 
s vysokým leskem, zkombinovali ho 
s ultratenkým šikmým krčkem a dali tak 
televizoru vzhled, který nádherně ladí 
s libovolným moderním interiérem.

Moderní design
Moderní design, který ideálně doplní vybavení 
vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl 
vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.

Ambilight, dvoustranný
Už jste vytvořili domov, který je něco víc než 
jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, který 
atmosféru domova podpoří? Díky jedinečné 
technologii Ambilight společnosti Philips je 
obrazovka mnohem širší – a zážitek ze 
sledování mnohem hlubší. Mimořádně široká 
záře svítí ze dvou stran televizní obrazovky na 
okolní stěny. Barva, živost a vzrušení překračují 
hranice obrazovky a zaplní váš obývací pokoj 
úchvatným a intenzivním diváckým zážitkem.

Dokonalý přirozený pohyb
Rádi se díváte na filmy, ale vyžadujete nejlepší 
možný obraz. Perfect Natural Motion je naše 
oceňovaná technologie vylepšení pohybu, 
která řeší trhání obrazu a poskytuje plynulý 
pohyblivý obraz. Filmy se natáčejí rychlostí 
24 snímků za sekundu. Technologie PNM 
tento počet snímků čtyřnásobně navyšuje na 

100 pohybových změn za sekundu. Tím se řeší 
trhání a vy tak můžete sledovat plynulý a 
dokonale ostrý obraz.

Micro Dimming
Díky našemu speciálnímu softwaru, který 
analyzuje obraz v 6400 různých zónách a podle 
toho ho přizpůsobuje, si můžete vychutnávat 
neuvěřitelný kontrast a kvalitu obrazu a mít tak 
skutečně realistický vizuální zážitek.

Super Resolution
Technologie Super Resolution vylepší ostrost a 
detaily celého obrazu zónu po zóně. Kromě 
pokročilých vylepšení celkového obrazu se 
provádí také místní analýza detailů a barvy. 
Konečným výsledkem je živý, přirozený a 
realistický obraz.

Perfect Pixel HD
Naše dlouholeté oceňované zkušenosti nám 
umožnily posunout kvalitu obrazu ve vysokém 
rozlišení o úroveň výše. Systém Philips Perfect 
Pixel HD Engine přináší plynulý obraz, který je 
zároveň ostrý jako břitva. Od bohatších a 
živějších barev přes tmavší odstíny černé až po 
jasnější bílé – každý detail je pastvou pro oči.

Ambilight, dvoustranný
Podsvícení Ambilight navždy změní váš 
zážitek ze sledování televize
Už jste vytvořili domov, který je něco víc 
než jen dům. Proč tedy nezvolit televizor, 
který atmosféru domova podpoří? Díky 
jedinečné technologii Ambilight 
společnosti Philips je obrazovka mnohem 
širší – a zážitek ze sledování mnohem 
hlubší – mimořádně široká záře se 
promítá ze dvou stran televizní obrazovky 
na okolní stěny. Barva, živost a vzrušení 
překračují hranice obrazovky a zaplní váš 
obývací pokoj úchvatným a intenzivním 
diváckým zážitkem.

Full HD LED TV
Full HD LED TV – vynikající obraz LED 
s neuvěřitelným kontrastem
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné 
televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však 
očekáváte něco víc. Představte si 
dokonalý detail v kombinaci s vysokým 
jasem, neuvěřitelným kontrastem a 
realistickými barvami: obraz jako živý.
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Přednosti
Ultratenký LED televizor Full HD
140 cm (55") Full HD LED TV, DVB-T/C/S/S2



WMV9/VC1 s právními a bezpečnostními informacemi
•

Ambilight
• Verze Ambilight: 2 strany
• Funkce Ambilight: Herní režim, Funkce 

přizpůsobení barvě stěn, Režim Lounge

Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 55 palců / 140 cm 
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080
• Poměr stran: 16:9
• Jas: 350 cd/m²
• Pixel Engine: Perfect Pixel HD
• Vylepšení obrazu: Perfect Natural Motion, 700Hz 

Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super 
Resolution

Chytrá interakce
• Program: Pozastavení televizního vysílání, 

Nahrávání na zařízení USB*
• Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. 

aktualizacemi firmwaru, Aktualizace firmwaru přes 
USB

• Nastavení formátu obrazovky: Automatický zoom, 
SuperZoom, Rozšířený obraz 16:9, Nepřepočítaný, 
4:3, Širokoúhlá obrazovka

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 20 W
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatická úprava hlasitosti, Regulace basů, 
Funkce Smart Sound

Možnosti připojení
• Počet připojení HDMI: 2
• Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
• Počet portů USB: 1
• Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common 

Interface Plus (CI+), Certifikace CI+1.3, Digitální 
audiovýstup (optický), Výstup pro sluchátka, 
Servisní konektor

• EasyLink (HDMI-CEC): Průchod signálu dálkového 
ovladače, Systémové ovládání audia, Systém 
v pohotovostním režimu, Přehrávání stisknutím 
jednoho tlačítka

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 

• Podpora formátu titulků: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, 
.TXT, .ASS

• Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 až v9.2)

• Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podporovaná rozlišení
• Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
• Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 

1080p

Tuner/příjem/vysílání
• Digitální příjem: DVB-T/C/S/S2
• Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
• Průvodce televizními programy*: Průvodce EPG na 

8 dnů
• Indikace úrovně signálu
• Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220–240 V stř., 50/60 Hz
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
• Spotřeba dle energetického štítku EU: 72 W
• Průměrná roční spotřeba: 104 kWh
• Značka energetické třídy: A+
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 

W
• Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: 

<0,3 W
• Funkce úspory energie: Automatický vypínač, 

Vypnutí obrazu (u rádia)

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

1330 x 825 x 131 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 1235 x 711 x 48 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

1235 x 777 x 279 mm
• Hmotnost výrobku: 17 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 20,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 26,5 kg

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, 2 x 

baterie AA, Otočný stojan na nábytek, Napájecí 
kabel, Stručný návod k rychlému použití, Brožura 
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Specifikace
Ultratenký LED televizor Full HD
140 cm (55") Full HD LED TV, DVB-T/C/S/S2

* Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho 
zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a 
poskytovatelích služeb.

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 
energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří 
operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete 
v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti 
Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. 
Další informace získáte od operátora.

* (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
* Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může 

být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou 
rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

http://www.philips.com

