
 

 

„Philips“ 5500 series
Itin plonas „Full HD“ LED 
televizorius su 
„Android™“ su „Pixel Plus 
HD“

139 cm (55 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB-T/T2/C
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 „Pixel Plus HD“
andykite, ką gali „Android“: „Philips“ 5500 serijos itin plonas „Full HD“ LED televizorius 
 „Pixel Plus HD“. Apdorojimas vyksta itin greitai, todėl televizoriuje galėsite naršyti su 
jeliu. Jo išskirtinis siluetas ir jis ne tik atrodo, bet ir veikia greitai.

Praktiška elegancija
• Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis
• Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

Visada ryškus ir aiškus vaizdas
• „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
• „Pixel Plus HD“ – gražūs vaizdai, kurie jums tikrai patiks
• 200 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų sklandūs

Su „Android“ jūsų televizorius gali viską
• „Dual Core“ apdorojimas ir „Android“ OS užtikrina nepriekaištingą veikimą
• „Android“ – greitesnės, įvairesnės ir individualesnės televizoriaus žiūrėjimo akimirkos
• „Google Play™“: jūsų langas į pramogas
• „Google Cast“: išlaisvinkite visas „Smart TV“ galimybes



 Atviras stovas
Modernus, puikaus dizaino televizorius 
nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. 
„Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį 
unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai 
derėtų prie jūsų interjero.

Itin siauras rėmelis
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg 
paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra 
modernus ir plonas, todėl galite mėgautis 
platesniu vaizdu.

„Micro Dimming“
Mūsų speciali programinė įranga analizuoja 
vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį 
sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis 
neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe 
stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

„Pixel Plus HD“
„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja 
vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir 
kontrastingi vaizdai. Todėl žiūrėdami interneto 

transliacijas ir DVD galėsite mėgautis ryškiais 
vaizdais, nes atkuriama tamsiausia juoda ir 
šviesiausia balta spalva.

200 Hz „Perfect Motion Rate“
„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ 
ekrano technologijas ir pažangias technologijas, 
kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro 
kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus 
sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite 
mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir 
sklandumu.

„Dual Core“ + „Android“
Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite 
naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai 
greitu, itin intuityviu ir smagiu būdu. „Android“ 
robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus 
galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.

„Android“
„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės 
spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo 
sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, 

pradedant „Google Play™“, „Netflix“, 
interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva 
naršyti po meniu naudojant tiesiogines 
nuorodas į mėgstamiausius.

„Google Play“
„Google Play™“ pasižymi turtingu aukštos 
kokybės žaidimų katalogu bet kokio amžiaus 
žaidėjui. Optimizuota naudoti televizoriuje, 
puikiai atrodo ir puikiai veikia. Ir nebereikia 
vargti prijungiant kitą žaidimų konsolę; su 
universaliu USB žaidimų valdikliu galėsite 
naršyti ir žaisti.

„Google Cast“
Naudokite „Google Cast“ su išmaniuoju 
įrenginiu*, kad išlaisvintumėte „Philips Smart 
TV“ galimybes. Naršykite po svetainės, turinį ir 
programas ir perkelkite jas į televizorių vos 
vieno mygtuko paspaudimu. O geriausia yra tai, 
kad galite ir toliau naudotis išmaniuoju 
įrenginiu, kol skleidžiamas turinys leidžiamas 
televizoriuje.
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Ypatybės
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“
139 cm (55 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/T2/C



• HDMI jungčių skaičius: 4 • Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 
Vaizdas / ekranas
• Ekranas: LED „Full HD“
• Ekrano įstrižainės dydis: 55 in / 139 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 350 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus HD“, „Micro 

Dimming“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“

„Android“
• OS: „Android™“ 5.1 („Lollipop“)
• Iš anksto įdiegtos programos: Google Play Movies*, 

Google Play Music*, „Google Search“, Paieška 
balsu, „YouTube“, Netflix*

• Atminties dydis: 8 GB, galima padidinti naudojant 
USB saugojimo įrenginį

„Smart TV“ funkcijos
• Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas ir 

serveris, SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi 
Miracast“*

• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų 

parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social 
TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“

• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 
aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo 
diegimo vedlys, Nustatymų vedlys

• Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ 
mygtukas, Ekrano vartotojo vadovas

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano formato nustatymai: Pagrindinis – Per visą 
ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, 
Padidinimas, išplėtimas

• „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo 
programa*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar 
rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 

garsas, Dinaminis žemųjų dažnių padidinimas, 
Sumanusis garsas

Prijungimo galimybė

• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 3
• Bevielės jungtys: „Dual band“, „Wi-Fi Direct“, 

Integruota „Wi-Fi 11n 2x2“
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, „Ethernet“ LAN RJ-45, Skaitmeninis garso 
išėjimas (optinis), Garso K / D įvestis, Garso įvestis 
(DVI), Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis, 
Palydovinio imtuvo jungtis

• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

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

• Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, 
WMA v2 iki v9,2, WMA-PRO (v9 ir v10)

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki FHD 

1920x1080 esant 60 Hz, esant 60 Hz
• Vaizdo įvestys visose HDMI: iki FHD 1920x1080p, 

esant 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas
• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 63 W
• Metinis energijos suvartojimas: 91 kW·h
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,5 W
režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1431 x 825 x 131 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1239 x 726 x 79 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

1239 x 770 x 266 mm
• Gaminio svoris: 15,1 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 17,5 kg
• Svoris su pakuote: 24,3 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos 
pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė 
informacija

•
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Specifikacijos
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“
139 cm (55 in) „Full HD“ LED TV, „Dual Core“; 8 GB ir didinama, DVB-T/T2/C

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau 
informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
* „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ 

programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite 
„Google Cast“ gaminių puslapyje.

* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios 
funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat 
priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio 
ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
smarttv.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su 
„Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

http://www.philips.com

