
 

 

Philips 6000 series
Ултратънък 4K Smart LED 
телевизор с Pixel Plus 
Ultra HD

139 см (55")
4K Ultra HD LED телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

55PUS6031
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лтратънък 4K Smart LED телевизор
Pixel Plus Ultra HD
сладете се на функционална елегантност и интелигентна връзка. Серията 6000 на Philips 

едоставя 4K Ultra HD качеството на картината за превъзходни детайли. Освен това 

адената функция Smart TV е лесна за употреба, което превръща телевизора в отличен избор 

забавление без усилия.

Правилните характеристики, представени по елегантен начин
• Централна поставка с истински метални и хромирани детайли

Страст към качеството на картината
• 4K Ultra HD се отличава от всяка разделителна способност, която сте виждали някога
• Открийте Ultra HD качеството на картината с Pixel Plus Ultra HD

Станете част от един по-голям свят с този Smart телевизор
• Smart TV: цял нов свят за изследване



 Централна поставка
Нашите дизайнери комбинираха ултратънка 
шийка и наклонена основа от полиран 
метал, за да създадат свеж дизайн, който да 
допълва всеки модерен дом.

4K Ultra HD
Ultra HD телевизорът разполага с четири 
пъти по-висока разделителна способност в 
сравнение с обикновен Full HD телевизор. С 
над 8 милиона пиксела и уникалната ни 
технология Ultra Resolution Upscaling ще се 
наслаждавате на картина с възможно най-
добро качество. Колкото по-високо е 

качеството на вашето оригинално 
съдържание, на толкова по-добри образи и 
резолюция, ще можете да се насладите. 
Възползвайте се от подобрена рязкост, 
повишено усещане за дълбочина, 
превъзходен контраст, плавно естествено 
движение и безупречни детайли.

Pixel Plus Ultra HD
Усетете рязкостта на 4K Ultra HD 
качеството със системата Philips Pixel Plus 
Ultra HD. Тя оптимизира качеството на 
картината, за да осигури гладки, плавни 
изображения с невероятни детайли и 

дълбочина – Наслаждавайте се на по-резки 
4K изображения с по-светли бели цветове и 
по-черни черни тонове.

Smart TV
Открийте по-интелигентно изживяване, 
което се намира отвъд традиционната 
телевизия. Наемайте и гледайте поточно 
филми, видеоклипове или игри от онлайн 
видео магазини. Гледайте телевизия на 
запис от любимите си канали и се 
наслаждавайте на растяща селекция от 
онлайн приложения със Smart TV.

Smart TV
Smart TV

4K Ultra HD
4K Ultra HD
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• Приложения от Smart TV*: Свободен интернет 
Картина/дисплей
• Дисплей: 4K Ultra HD LED
• Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 139 см 
• Разделителна способност на екрана: 3840x2160
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 300 cd/m²
• Подобрение на картината: Pixel Plus Ultra HD

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Регулиране на басите, 
Интелигентен звук

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 2
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой USB портове: 2
• Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), 
Цифров аудио изход (оптичен), Изход за 
слушалки, Антена IEC75, Аудио вход Л/Д, 
Ethernet-LAN RJ-45

• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на 
дистанционното управление, Управление на 
системния звук, Готовност на системата, 
Изпълнение с едно докосване

• HDMI функции: Канал за връщане на аудио
• Брой компонентни входове (YPbPr): 1
• Безжични връзки: Вградена Wi-Fi 11n 2x2

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, 
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265)

• Поддържани формати на субтитрите: .SRT, 
.SUB, .TXT

• Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, 
MP3, WAV, WMA-PRO (v9 и v10)

• Формати за възпроизвеждане на изображения: 
JPEG, BMP, PNG

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове на всички HDMI: до 4K 

UHD 3840 x 2160 при 60 Hz
• Видео входове на всички HDMI: до 4K UHD 

3840 x 2160 при 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване
• HEVC поддръжка
• Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
• Телевизионен справочник на програмите*: 
Електронен справочник на програмите за 8 дни

Захранване
• Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 

50/60 Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 86 W
• Консумация на енергия годишно: 125 kWh
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Консумирана мощност в режим изключено: < 
0,3 W

• Функции за пестене на електроенергия: 
Автоматичен таймер за изключване, ECO 
режим

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

1369 x 874 x 165 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1238 x 722 x 93 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

1238 x 764 x 221 мм
• Тегло на изделието: 14,15 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 17,35 кг
• Тегло вкл. опаковката: 20,85 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 200 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна 
стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз 
старт, Ръководство за потребителя

Функции на Smart TV
• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Интерактивна телевизия: HbbTV
• Програма: Pause TV
браузър
•
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* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

http://www.philips.com

