
 

 

Philips 7000 series
Smart TV LED ultrafina 
com Ambilight trilateral 
com mais LED's e Pixel 
Precise HD

140 cm (55")
3D MAX
DTVi

55PFL7008G
Beleza e inteligência

TV LED ultrafina com Ambilight
Aprimore a sua experiência visual com a Smart TV LED 3D série 7008 da Philips. Não se 
engane com o design fino — ele está repleto de recursos como o Skype™, 3D, Ambilight 
bilateral e muito mais.

Menos é mais — experiência de exibição sem borda.
• O design sem bordas para um visual mais refinado e elegante.

Um mundo de entretenimento on-line ao seu alcance
• Skype™ para chamadas de voz e com vídeo em sua TV de forma fácil
• 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
• Wi-Fi Miracast™ — transmita o conteúdo de seus dispositivos para sua TV
• Compartilhe fotos, música e filmes pela rede

Uma experiência mais rica de entretenimento
• O Ambilight intensifica sua experiência de exibição
• PMR (Perfect Motion Rate) de 840 Hz para maior nitidez do movimento
• Pixel Precise HD para detalhes mais nítidos em ação



 Design sem borda.
Elegante. Minimalista. Discreta. Muito bem 
desenvolvida em uma peça de vidro de alta 
qualidade. Contorno com um inovador 
material de metal externo ultrafino. Concebida 
para se integrar perfeitamente em qualquer 
decoração.

Chamadas de vídeo* pela TV com 
Skype™
Aprimore suas chamadas e compartilhe suas 
experiências com aqueles que você ama, onde 
quer que eles estejam. Com o Skype™ na TV, 
você pode fazer chamadas de vídeo e de voz 
em sua própria sala. Basta conectar a câmera 
para TV Philips(PTA317 vendido 
separadamente) à TV e curtir uma excelente 
qualidade de som e vídeo sem precisar sair do 
sofá.

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!

Wi-Fi Miracast™*
Assista a sua programação preferida onde e 
quando quiser. Transmita o conteúdo de seus 
dispositivos e veja-o em sua Smat TV. 

Compartilhe as fotos do seu smartphone, 
laptop, tablet e muito mais. É muito mais fácil 
configurar, e a tecnologia funciona em vários 
dispositivos.

TV com SimplyShare
Compartilhe fotos, músicas, vídeos e filmes 
usando a rede em seu smartphone, tablet ou 
computador e divirta-se com o conteúdo em 
tela grande. Nunca foi tão simples 
compartilhar.

Ambilight XL
Esta tecnologia Philips patenteada faz com que 
a tela pareça ainda maior (e sua experiência 
visual ainda mais envolvente), projetando uma 
luz dos dois 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.

Pixel Precise HD
Com base no nosso bem-sucedido Pixel Plus, 
elevamos a qualidade de imagem de alta 
definição a outro patamar. Com a tecnologia 
de super-resolução, com 4 trilhões de cores, 
oferecemos o que há de melhor em qualidade 
de imagem de TV Full HD, independentemente 
do conteúdo. Seja qual for a sua forma de 
entretenimento, assistindo a vídeos on-line ou 
filmes Blu-ray de alta qualidade, você 
desfrutará de ambos.

PMR de 840 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.

MyRemote*
Controle sua TV e grave remotamente sem o 
uso de controle remoto com um aplicativo 
fácil. Transforme seu iPad ou smartphone em 
um controle remoto universal com todas as 
opções de seu controle original, além de 
recursos extras como entrada de texto. A 
função SimplyShare transmite conteúdo para 
sua TV. Fique atualizado gravando seus 
programas favoritos remotamente com a 
Gravação MyRemote. Navegue pelo conteúdo 
do guia de programação da TV para escolher 
os programas que serão gravados e assisti-los 
mais tarde. Uma Smart TV merece um 
aplicativo 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!
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Destaques
TV LED Smart ultrafina
140 cm (55") 3D MAX, DTVi



• Tipo de processador: Dual-Core • Consumo de energia: 115 W
AmbiLight
• Versão do Ambilight: Bilateral com mais LED's.
• 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: Dual View Gaming*, Ajuste da profundidade 

3D, Conversão de 2D para 3D, 3D MAX
• Proporção da imagem: 16:9
• Brilho: 400 cd/m²
• Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, 

PMR (Perfect Motion Rate) de 840 Hz, Micro 
Dimming

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
• Guia de programação de TV*: Guia eletrônico de 

programa para 8 dias

Interação Inteligente
• Interação do usuário: SimplyShare, Certificação 

Wi-Fi Miracast*
• Programação: Pausar a programação da TV, 

Gravação em USB, mínimo 32GB.
• 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: 4:3, Preenchimento 
automático, Zoom automático, Expansão da 
imagem para 16:9, Super Zoom, Widescreen, 16:9 
expandido

• Indicação da intensidade do sinal
• Aplicativo My Remote*: Controle, Gravação 

MyRemote, Simply Share, Guia de TV

CPU

Áudio
• Potência de saída (RMS): 20W (2 x 10W)
• Recursos de áudio: AmbiwOOx, Nivelador 

Automático de Volume (AVL), Clear Sound

Conectividade
• Número de conexões HDMI: 4
• Número de componentes em (YPbPr): 1
• O número de scarts (RGB/CVBS): 1
• Número de conexões USBs: 3
• Conexões wireless: Wi-Fi 11n integrado
• Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-

45, Saída de áudio digital (óptica), Entrada VGA do 
PC + Entrada E/D de áudio, 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 a 60 Hz 

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

x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV Digital: DTV, DTVi
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação
• Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,3 W
• Recursos de economia de energia: Timer de 

desligamento automático, Modo econômico, 
Sensor de luz, Picture mute (para rádio)
Dimensões
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

1380 x 896 x 162 mm
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

1252 x 720 x 35 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

1252 x 797 x 280 mm
• Peso do produto: 20.7 kg
• Peso do produto (+base): 22,5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 29,4 kg
• Compatível com montagem padrão VESA: 400 x 

400 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: 4 óculos 3D Passive, Controle 

remoto, Duas pilhas AAA, Base giratória de mesa, 
Cabo de energia, Guia de início rápido, Folheto 
com informações legais e de segurança

• Acessórios opcionais: Câmera para TV Philips 
PTA317 vendida separadamente., Kit de óculos 3D 
para jogos PTA436, Controle remoto Premium 
PTA608, acessório vendido separadamente.
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Especificações
TV LED Smart ultrafina
140 cm (55") 3D MAX, DTVi

* 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.

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

* DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 1080p, 
incluindo conteúdo premium.

* A câmera do Skype é vendida separadamente
* A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

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

* Oito dias de EPG, serviço não disponível em todos os países

http://www.philips.com

