
 

 

Philips 4000 series
3D Ultra Slim Smart LED 
TV Pixel Plus HD-vel

140 cm-es (55"-es)
3D Max
DVB-T/T2/C

55PFL4508T
Szerezzen közeli, személyes élményt

Élje át a 3D Smart Ultra Slim LED TV élményét
Váljon az események részesévé online és offline a Philips 4508-as sorozatú 3D Smart LED TV-vel. 

Ismerje meg a Pixel Plus HD rendszer alkotta lenyűgöző 3D élményt és az online tartalom világát tiszta, 

élénk és részletgazdag minőségben. Könnyű csatlakozás a beépített Wi-Fi-nek köszönhetően.

A kivitel új szintre emelése
• Alumínium hatással és környezetbarát „A” alakú keretes állvánnyal, hogy beleolvadjon a 

környezetébe

Online tartalomvilág a keze ügyében
• Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
• Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
• Smart TV – az online szórakozás világa
• Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

Ellenőrizze a megosztást és a rögzítést a nagyképernyőn
• MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével

Tapasztalja meg a szórakoztatás újabb dimenzióját
• 3D Max - erőteljes 3D élmény Full HD felbontásban
• Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
• 200 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a letisztult mozgásélességért
• A Pixel Plus HD részletgazdagabb és tisztább képeket nyújt



 Skype™ TV videohívások*
Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg 
élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, 
bárhol is vannak. A TV-készüléken használt 
Skype™ segítségével hang- és videohívásokat 
bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az 
opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-
hez, és élvezze a kiváló video- és 
hangminőséget fotelja kényelméből.

Integrált Wi-Fi
A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával 
gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni 
hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak 
világához, és otthonából, vezeték nélkül 
oszthatja meg kedvenceit.

Smart TV online alkalmazások
Fedezze fel a hagyományos tévézés határain 
túli világot. Béreljen vagy töltsön le 
adatfolyamként mozifilmeket, videókat, 
játékokat és még sok mást közvetlenül a TV-re 
az online videotékákból. Használja kedvenc 
csatornái catch-up TV szolgáltatását, és élvezze 
az online alkalmazások gazdag választékát a 
Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba 
családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a 
közösségi hálózatok használatával. Vagy... 
egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

SimplyShare TV
Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és 
filmeket a DLNA segítségével az okostelefonja, 
táblagépe vagy számítógépe használatával, és 
élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a 
legegyszerűbb módon.

3D Max
Az aktív 3D technológia és a gyors működésű 
képernyő hihetetlen mélységet, kontrasztot és 

valósághű megjelenést biztosít, így nyújt Önnek 
egyedülálló 3D látványt. A 3D mélység 
beállítása segítségével egyszerűen kiválaszthatja 
az Önnek leginkább megfelelő 3D hatás 
szintjét. 2D tartalmakat is élénk és hibátlan 3D 
képpé konvertálhat. A tökéletes 3D élmény.

Full HD LED TV
A képminőség kiemelkedően fontos. A normál 
HDTV-k jó minőséget nyújtanak, Ön azonban 
a legjobbra vágyik. Képzeljen el egy készüléket, 
amelyben a lélegzetelállítóan tiszta részletek 
nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal, 
határozott mozgáskövetéssel, valós színekkel 
és élethű képpel párosulnak – és az 
energiafogyasztása is alacsony. Nem kell 
tovább keresnie. A Full HD LED TV a 
szabványos HDTV-knél is több részletet kínál. 
A több részlet pedig még intenzívebb vizuális 
élményt jelent az Ön számára.

200 Hz-es PMR
A pontos, gördülékeny és természetes 
mozgóképekért a Philips létrehozta a PMR-t – 
a mozgóképek élességének mérésére szolgáló 
szabványt. A Perfect Motion Rate egyedi 
videofeldolgozásunk, a másodpercenkénti 
képkockaszám és az egyes kockák frissítési 
gyakorisága, a fényerőszabályozási képesség 
tökéletessége, valamint a háttérvilágítási 
technológia egyesített eredménye. Magasabb 
PMR szám erősebb kontrasztot és a mozgás 
nagyobb tisztaságát jelenti – vagyis 
tökéletesebb képet az Ön számára.

Pixel Plus HD
Fejlett digitális képfeldolgozó technológiánk 
egyaránt megnöveli a sorok és a képpontok 
számát, így hihetetlenül részletes és mély, 

borotvaéles képet nyújt, mindig és bármilyen 
forrásból.

MyRemote*
Vezérelje a TV-t és rögzítsen menet közben, 
távvezérlő nélkül, mindössze egy egyszerű 
alkalmazás használatával. Változtassa 
táblagépét vagy okostelefonját univerzális 
távvezérlővé az eredeti távvezérlő összes 
funkciójával, plusz olyan extra funkciókkal, 
mint a szövegbevitel. A SimplyShare funkcióval 
tartalmat vihet át a TV-re. Küldjön digitálisan 
sugárzott TV-műsort készülékeire a Wi-Fi 
smart screen használatával. Hogy mindig 
naprakész legyen, vegye fel menet közben 
kedvenc műsorait a MyRemote rögzítés 
használatával. Csak pörgesse át a TV-
műsorfüzet tartalmát, és válassza ki, mely 
műsorokat kívánja rögzíteni és később 
megnézni. A Smart TV megérdemel egy 
valóban okos alkalmazást.

Smart TV
Smart TV – az online alkalmazások világa, 
videokölcsönzési lehetőséggel és catch-up 
szolgáltatással
Fedezze fel a hagyományos tévézés 
határain túli világot. Béreljen vagy töltsön 
le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, 
játékokat és még sok mást közvetlenül a 
TV-re az online videotékákból. Használja 
kedvenc csatornái catch-up TV 
szolgáltatását, és élvezze az online 
alkalmazások gazdag választékát a Smart 
TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival 
és ismerőseivel a Skype™ vagy a 
közösségi hálózatok használatával. Vagy... 
egyszerűen csak böngésszen az 
Interneten!
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Fénypontok
3D Ultra Slim Smart LED TV
140 cm-es (55"-es) 3D Max, DVB-T/T2/C



Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 55 hüvelyk / 140 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• 3D: 3D Max*, Játék teljes képernyőn 2 

résztvevővel*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D 
átalakítás

• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 350 cd/m²
• Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
• Kép javítása: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect 

Motion Rate, Micro Dimming

Smart TV
• Interaktív TV: HbbTV*
• SmartTV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix*, 

Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open 
Internet böngésző, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet

Intelligens interakció
• Felhasználói interakció: SimplyShare, MultiRoom 

kliens*, Wi-fi Miracast tanúsítvány*, PC In Monitor
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 

automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató 
varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások 
asszisztens varázsló

• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, 
Képernyőn látható felhasználói útmutató

• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-
frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Képernyőformátum beállítás: Automatikus 
kitöltés, Autozoom, Film széthúzása,16:9, Super 
Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles 
képernyő

• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1000 oldalas Smart Text
• My Remote alkalmazás*: Vezérlés, MyRemote 

rögzítés, Simply Share, Tv-műsorfüzet

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság
• HDMI-csatlakozások száma: 3
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB-csatlakozók száma: 2
• Vezeték nélküli csatlakozások: Integrált Wi-Fi 11n
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (koaxiális), Audió B/J bemenet, 
Fejhallgató kimenet

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

Rendszer-hangvezérlés, Készenlét, Plug & play 
hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-
elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás 
(Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA 
(2––9.2 verzió)

• Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/T2/C
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Tápellátás
• Tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: A++
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 54 W
• Éves energiafogyasztás: 78 kWh
• Készenléti fogyasztás: < 0,3 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némítása 
(rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 
1500 x 875 x 160 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1254 x 743 x 39,9 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1254 x 807 x 341 mm
• Termék tömege: 22,8 kg
• Termék tömege (+állvány): 24,5 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 30,2 kg
• Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, 

Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél

• Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera, 
PTA518 3D szemüveg, PTA508 3D szemüveg

•
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Műszaki adatok
3D Ultra Slim Smart LED TV
140 cm-es (55"-es) 3D Max, DVB-T/T2/C

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és 
országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik 
függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TV.

* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 
vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon 
készüléke dokumentációjából.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a 
www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált 
szolgáltatások áttekintéséhez

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, 
hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). 
Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások 
vonatkozhatnak.

* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.
* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 

fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, 
hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó 
frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében 
található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy 
előfizetéshez kötött. További információért forduljon a 
szolgáltatójához.

* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez 
és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfrissítés szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

http://www.philips.com

