
 

 

Philips 6000 series
Ultratyndt 4K Smart LED-
TV med 3-sidet Ambilight 
og Pixel Plus Ultra HD

139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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ed 3-sidet Ambilight
d funktionel elegance og smarte tilslutningsmuligheder. Philips 6200-serien leverer et fremragende 

taljeniveau i 4K Ultra HD-billedkvalitet. Endnu bedre er det, at de indbyggede Smart TV-funktioner 

nemme at bruge – hvilket gør det til et fantastisk valg til underholdning uden besvær

Smuk fokus på detaljer
• Den åbne stander skaber en fornemmelse af lethed
• Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

Passioneret omkring billedkvalitet
• 4K Ultra HD er anderledes end nogen opløsning, du nogensinde har set før
• Opdag Ultra HD-billedkvalitet med Pixel Plus Ultra HD
• Oplev bedre kontrast, farver & skarphed med HDR Plus

Få forbindelse til en større verden med dette Smart TV
• Smart TV: gå på opdagelse i en helt ny verden
• Philips App Gallery leverer underholdningen til dig

Tyndt TV – stor lyd
• Kraftfuld lydbehandling giver kompromisløs, klar lyd



 Ny, åben stander
Et TV med moderne, raffinerede linjer 
fortjener en stander, som løfter det op over 
det ordinære. Det er derfor, designerne hos 
Philips TV skabte denne åbne, unikke stander, 
som falder smukt ind i dit interiør.

4K Ultra HD
Ultra HD-TV har fire gange så høj opløsning 
som et almindeligt Full HD-TV. Med mere end 
8 millioner pixel og vores unikke Ultra 
Resolution-opskaleringsteknologi opnår du 
den bedst mulige billedkvalitet. Jo bedre 
kvalitet af det oprindelige indhold, jo bedre 
billeder og opløsning vil du kunne opleve. Nyd 
forbedret skarphed, større 
dybdefornemmelse, uovertruffen kontrast, 
jævne, naturlige bevægelser og fejlfrie detaljer.

Pixel Plus Ultra HD
Oplev 4K Ultra HD-skarphed med Philips Pixel 
Plus Ultra HD-generatoren. Den optimerer 
billedkvaliteten til jævne, flydende billeder med 
utrolige detaljer og dybde – nyd skarpere 4K-
billeder med lysere hvid og mørkere sorte 
nuancer hver gang.

HDR Plus (High Dynamic Range)
HDR Plus (High Dynamic Range) er en ny 
videostandard. Den sætter nye standarder for 
hjemmeunderholdning gennem fremskridt 
inden for kontrast og farve. Få en 
sanseoplevelse, som fanger den oprindelige 
dybde og livlighed, og som dog alligevel 
gengiver indholdsdesignerens hensigt. 
Slutresultatet? Klarere lys, større kontrast, en 
bredere vifte af farver og detaljer som aldrig 
før.

Smart TV
Få en smartere oplevelse der giver mere, end 
det traditionelle TV kan. Lej og stream film, 
videoer eller spil fra on-line tjenester. Se 
tidligere sendte udsendelser fra dine 
yndlingskanaler, og få glæde af et voksende 
udvalg af online apps med Smart TV.

Philips TV/STA-galleri
Philips App Gallery er en omfattende samling af 
online apps, som du kan åbne, lige så snart dit 
Smart TV har oprettet forbindelse til 
internettet. Så nemt er det! Tænd blot for 
TV'et, opret forbindelse til internettet, og 

oplev en helt ny verden af underholdning 
online.

Lydbehandling
Et vindstød, et blad, der rammer jorden, lyden 
af dæk, der drøner hen ad vejen. Det er de små 
detaljer, der fuldender oplevelsen. Philips' 
lydbehandling samler disse detaljer med en 
kompromisløs, klar lyd. Hør alt, sådan som 
instruktøren havde tænkt sig, med lydmiksning 
i studiekvalitet, der understøtter det originale 
lydindhold og forstærker lyden, når der er 
behov for det. Dyb bas, tydelig dialog og utrolig 
præcision er kun begyndelsen.

3-sidet Ambilight
Du har skabt et hjem, der er mere end blot et 
hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt 
og indbydende? Philips' unikke Ambilight-
teknologi gør skærmen meget bredere – og din 
TV-oplevelse mere overvældende – ved at 
projicere et ekstra bredt skær fra tre sider af 
TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, 
vitalitet og spænding springer ud af skærmen og 
ind i din dagligstue, så du får en TV-oplevelse 
ud over det sædvanlige.
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Vigtigste nyheder
4K ultratyndt Smart LED-TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



through, System-lydkontrol, System-standby, Pixel • Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 
Ambilight
• Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display
• Display: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skærmstørrelse: 55 tommer / 139 cm 
• Panelopløsning: 3840x2160
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 350 cd/m²
• Billedforbedring: Pixel Plus Ultra HD, Micro 

Dimming, 900 PPI
• Maksimalt luminansforhold: 65 %

Smart TV-funktioner
• Brugerinteraktion: MultiRoom Client, SimplyShare, 

Wi-Fi Miracast-certificeret*
• Interaktivt TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Smart TV-apps*: Online videobutikker, Åben 

internetbrowser, Social TV, TV on demand, 
YouTube

• Nem installation: Automatisk registrering af 
Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Skærmformat-justeringer: Avanceret - skift, Basis - 
udfyld skærmen, Tilpas til skærmbillede, Zoom, 
stræk

• Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, 
NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, 

Automatisk lydniveau, Smart Sound

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• Antal USB-stik: 2
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Trådløse forbindelser: Wi-Fi 802.11n 2x2 

integreret, Wi-Fi Direct
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Satellitstik, 

Common Interface Plus (CI+), Digital lydudgang 
(optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R ind, 
Hovedtelefonudgang

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

Plus-link (Philips)*, Afspilning med ét tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

• Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, 
.SUB, .TXT, .AAS

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

• Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange på HDMI1: op til 4K UHD 

3840 x 2160 @ 30 Hz, op til FHD 1920 x 
1080 @ 60 Hz

• Computerindgange på HDMI2/3: op til 4K UHD 
3840 x 2160 @ 60Hz

• Videoindgange på HDMI1: op til 4K UHD 3840 x 
2160 @ 30 Hz, op til FHD 1920 x 1080 @ 60 Hz

• Videoindgange på HDMI2/3: op til 4K UHD 3840 x 
2160 @ 60Hz

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk 

programguide
• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1000 siders hypertext
• HEVC-understøttelse

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Strømforbrug ved slukket tilstand: 0,3
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Slå billede fra (ved radio)
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 65 W
• Årligt energiforbrug: 95 kW-timer
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Blyholdig: Ja*

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1360 x 893 x 160 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1244,2 x 730,74 x 78,2 mm
1244,2 x 785,7 x 266,33 mm
• Tv-stander, breddeafstand: 780 mm
• Produktvægt: 15,8 kg
• Produktvægt (+ stand): 16,6 kg
• Vægt inkl. emballage: 21,26 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 300 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA 

batterier, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med 
oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, 
Bordstand

•
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Specifikationer
4K ultratyndt Smart LED-TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 
operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer 

afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og 
operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/
TVRemoteapp.

* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan 
finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan 
være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). 
Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 
4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til 
dokumentationen til enheden.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

http://www.philips.com

