
 

 

Philips 6000 series
Android TV™ rendszerű, 
4K Ultra Slim TV, 3-oldalas 
Ambilight és Pixel Precise 
Ultra HD rendszerrel

139 cm-es (55"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

oldalas Ambilight rendszerrel
gérkezett a gyönyörűen kidolgozott Philips 6500-as sorozat. Megtapasztalhatja a 

önyörű 4K Ultra HD képminőséget és a szórakoztatás Android TV által kínált világát. A 
skeny keret és egy egyedülálló íves állvány teszi teljessé az elegáns formatervezést.

Finoman megmunkált könnyedség
• Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését
• Az íves állvány: elbűvölően ragyogó

Elkötelezettség a képminőség mellett
• A 4K Ultra HD még soha nem látott felbontást kínál
• Micro Dimming Pro a hihetetlen kontraszt érdekében
• Élvezze az élénk képeket a Pixel Precise Ultra HD segítségével
• Élvezze a jobb kontrasztot, színhűséget és élességet a HDR Plus segítségével
• Az új, integrált HEVC szabvány a kiváló minőségű 4k érdekében

Felpezsdítő. Határtalan. Android rendszerű
• Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét
• Google Play™: ablak a szórakozásra
• Cloud Gaming: kiváló minőségű játékok minden korosztály számára

Vékony TV – óriási hangzás
• Halljon minden részletet a DTS Premium Sound segítségével



 3-oldalas Ambilight
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy 
ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó 
TV-készüléket is otthonába? A Philips 
egyedülálló Ambilight technológiája a TV-
képernyő három oldaláról extra széles 
ragyogást vetít a környező falra, kiszélesítve a 
képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt 
nyújtva. A színek, a vibrálás és az izgalom 
túllépnek a képernyőn, betöltik a nappalit, 
átlagon felüli vizuális élményt nyújtva az Ön 
számára.

4K Ultra HD
Az Ultra HD TV felbontása négyszer akkora, 
mint a hagyományos Full HD TV-ké. A 8 
milliónál is több képpontnak és az egyedülálló 
Ultra Resolution Upscaling technológiának 
köszönhetően a lehető legjobb képminőségben 
lehet része. Minél jobb minőségűek az eredeti 
tartalmak, annál jobb képeket és felbontást 
élvezhet. Nagyobb élesség és mélységérzet, 
kiváló kontraszt, folyamatos, természetes 
mozgás és tökéletes részletek.

Pixel Precise Ultra HD
A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy 
minden apró részletet képes érzékeltetni. A 
Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer 
bármely bemeneti képet UHD felbontásban 
jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenletes, 
ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az 
egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb 
feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk 
színeket és a természetes bőrtónusokat – 
mindig és bármilyen forrásból.

Micro Dimming Pro
A Micro Dimming Pro a szobája fényviszonyai 
alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy 
speciális szoftverrel rendelkezik, mely 6400 
különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön 
hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló 
minőségű, valósághű képet élvezhet éjjel-
nappal.

Quad Core + Android
A Philips Quad Core processzor és az Android 
erejének találkozása az izgalmas játékélmény 
érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül 
intuitív és szórakoztató Androidos TV-n 
kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat 
és játszhat le videókat.

Google Play
A Google Play™ kiváló minőségű játékok 
széles választékát nyújtja minden korosztály 
számára. A TV-jén való használatra 
optimalizálva, a teljesítményüknek megfelelő 
megjelenéssel. Nem kell a házát zsúfoltabbá 
tennie még egy játékkonzollal, mivel az 
univerzális USB játékvezérlővel könnyedén 
navigálhat és játszhat.

Cloud Gaming
A Cloud Gaming kiváló minőségű játékok 
széles választékát nyújtja mindenki számára, 
bármilyen korosztályú, ízlésű és szintű játékos 
is legyen. Válasszon ki egy játékot, majd 
játsszon vele a TV-jén!

DTS Premium Sound
A nagyszerű TV-hangszórók hatékony 
jelfeldolgozó rendszert igényelnek, amely 
megőrzi az eredeti hanganyag tisztaságát. A 
DTS Premium Suite pontosan olyan élményt 
nyújt a felhasználónak, amilyet elvár a 
csúcskategóriás hangfeldolgozástól: magával 
ragadó surround hangzás, telt és gazdag mély 
hangok, valamint kristálytiszta dialógusok, 
melyeket maximális hangerőn, 
szintingadozástól, szinthatárolástól és 
torzítástól mentesen élvezhet.

Íves, króm állvány
Az építészet ihlette, Philips íves állvány 
modern, kiegyensúlyozott, nyitott kialakítású. 
A kiváló minőségű polírozott króm felület és az 
elegáns hatású ívelt vonalvezetés bármilyen 
szobát stílusossá tesz.

High Dynamic Range Plus (HDR Plus)
A High Dynamic Range Plus egy új 
videoszabvány, amely a javított kontrasztnak és 
színeknek köszönhetően újradefiniálja az 
otthoni szórakozási lehetőségeket. Élvezze az 
érzékekre ható élményt, amely biztosítja az 
eredeti színgazdagságot és élénkséget, emellett 
pontosan tükrözi a tartalom létrehozójának 
szándékát. A végeredmény pedig nagyobb 
kontraszt, több szín és több részlet, mint eddig 
bármikor.

HEVC támogatás 4k adásokhoz
Az új, integrált HEVC (H.265) szabványnak 
köszönhetően kiváló képminőségű 4k 
felbontású adásban gyönyörködhet.
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Fénypontok
4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
139 cm-es (55"-es) 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB-os, bővíthető, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



• Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Ambilight
• Ambilight változat: 3-oldalas
• Ambilight szolgáltatások: Beépített Ambilight+Hue, 

Ambilight Music, Játék üzemmód, A fal színéhez 
alkalmazkodó, Lounge üzemmód

Kép/Kijelző
• Kijelző: 4K Ultra HD LED
• Átlós képernyőméret: 55 hüvelyk / 139 cm 
• Panel felbontása: 3840x2160
• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 400 cd/m²
• Képjavítás: Micro Dimming Pro, Ultra felbontás, 

Natural Motion (Természetes mozgás), Pixel 
Precise Ultra HD

Android
• OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play 

Movies*, Google Play Music*, Google keresés, 
YouTube

• Memóriaméret: USB tárolóeszközzel bővíthető, 16 
GB

Smart TV funkciók
• Felhasználói interakció: MultiRoom kliens és 

kiszolgáló, SimplyShare
• Interaktív TV: HbbTV
• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• SmartTV alkalmazások*: Internetes videotékák, 

Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti 
TV, Youtube

• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 
automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató 
varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások 
asszisztens varázsló

• Egyszerű használat: One-stop intelligens 
menügomb, Képernyőn látható felhasználói 
útmutató

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

• Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás - 
Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális 
- Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás

• Philips TV Remote app*: Alkalmazások, Csatornák, 
Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti 
videó

• Távvezérlő: billentyűzettel

Feldolgozás
• Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangzásjavítás: DTS Premium Sound, Clear Sound, 

Smart Sound

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 4
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 3
• Vezeték nélküli csatlakozások: Kétsávos, Beépített 

Wi-Fi 11n 2x2
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, 
Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, 
Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó

• HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, 
Lejátszás egy gombnyomásra

• HDCP 2.2: Igen, a HDMI1-en, Igen, a HDMI2-n

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: Formátumkonténerek: 

AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)

• Feliratformátumok támogatása: .SRT, .SUB, .TXT, 
.SMI

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)

• Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás
• Videobemenetek a HDMI1/2 porton: max. 4K UHD 

3840x2160, 60 Hz-en
• Videobemenetek a HDMI3/4 porton: max. FHD 

1920x1080, 60 Hz-en, max. 4K UHD 3840x2160, 
30 Hz-en

• Számítógép-bemenetek a HDMI1/2 porton: max. 
4K UHD 3840x2160, 60 Hz-en

• Számítógép-bemenetek a HDMI3/4 porton: max. 
4K UHD 3840x2160, 30 Hz-en, max. FHD 
1920x1080, 60 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás
• HEVC támogatás
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet
• Jelerősség kijelzése
• Teletext: 1000 oldalas Hypertext

Energiaellátás
• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,3 W
• Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 105 W
• Éves energiafogyasztás: 153 kWh
• Energiacímke-osztály: A
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása 
(rádióhoz)

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1338 x 840 x 160 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1239 x 723 x 85 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1239 x 773 x 235 mm
• Termék tömege: 16,1 kg
• Termék tömege (+állvány): 16,8 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 21,6 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 200 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA 

akkumulátor, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, 
Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és 
biztonsági brosúra

•
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Műszaki adatok
4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
139 cm-es (55"-es) 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB-os, bővíthető, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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

* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További 
részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

* 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.

* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 

digitális televíziós műsorszórás vételére.
* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól 

és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast 
termékoldalt.

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-
típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek 
és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként 
változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

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

http://www.philips.com

