
 

 

Philips 7300 series
Android TV LED 4K UHD 
cu Ambilight pe 3 laturi

Televizor Ambilight de 139 cm 

(55")

Picture Performance Index 1700
HDR 10+
Procesor P5 Perfect Picture
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ara filmelor în familie. Meciul cel mare. Indiferent de ocazie, te poţi relaxa cu ajutorul calităţii 
erbe a imaginii şi a sunetului extraordinar. Pe acest televizor Performance Series tot conţinutul 
tă grozav, iar cu Ambilight, experienţa oferită este mai captivantă decât oricare alta.

Televizor subţire. Lumină deosebită.
• Televizor LED 4K luminos. Imagine HDR vibrantă. Mișcare fluidă.
• Design subţire. Ramă metalică subţire și stativ rotativ metalic
• Ambilight. Duce emoţia dincolo de ecran.

Mișcare fluidă. Culori realiste. Profunzime incredibilă.
• Procesor Philips P5. Indiferent de sursă, întotdeauna perfecţiune.
• Compatibil cu HDR10+. Vezi mai mult din ceea ce a intenţionat regizorul.
• Dolby Vision și Dolby Atmos. Vizionare și sunet cinematografice.

Sunet clar. Auzi fiecare cuvânt.
• Sunet bine echilibrat de la difuzoare pentru toată gama.
• Dialog perfect clar. Efecte energice.

Conţinut Android TV la îndemâna ta
• Magazinul Google Play și galeria de aplicaţii Philips. Și mai multe beneficii.
• Comandă vocală AI. Asistent Google integrat. Funcţionează cu Alexa.
• Android TV. Pur și simplu inteligent.



 Ambilight pe 3 laturi
Cu Philips Ambilight, filmele și jocurile sunt mai 
captivante. Muzica primește un spectacol de 
lumini. Iar ecranul va părea mai mare decât 
este. LED-urile inteligente de pe marginile 
televizorului proiectează culorile de pe ecran 
pe pereţi și în cameră, în timp real. Obţii 
iluminare ambientală perfect sincronizată. Și 
încă un motiv să-ţi iubești televizorul.

4K UHD
Televizor LED 4K luminos. Imagine HDR 
vibrantă. Mișcare fluidă. Un televizor Philips 4K 
UHD dă viaţă conţinutului în culori bogate și 
contrast clar. Imaginile au mai multă adâncime, 
iar mișcarea este uniformă. Filmele, emisiunile, 
jocurile și alte conţinuturi arată excelent 
indiferent de sursă.

Procesor P5 Perfect Picture
Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de 
superbă precum conţinutul care îţi place. 
Detaliile au simţitor mai multă profunzime. 
Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. 
Contrastul este atât de clar încât vei simţi 
fiecare detaliu. Iar mișcarea este perfect fluidă.

Dolby Vision și Dolby Atmos
Datorită compatibilităţii cu sunetul și cu 
formatele video Dolby premium, conţinutul 
HDR pe care îl urmărești va arăta și va suna 
glorios și realist. Fie că este vorba despre cel 
mai nou serial online sau de un set de discuri 
Blu-Ray, te vei bucura de contrast, luminozitate 
și culoare care reflectă intenţiile iniţiale ale 
regizorului. Și asculţi un sunet spaţios cu 
claritate, detalii și profunzime.

Compatibil cu HDR10+
Televizorul Philips este pregătit să profite la 
maximum de formatul video HDR10+. 
Nivelurile de contrast, culoare și luminozitate 
sunt reglate de la un cadru la altul. Indiferent 
dacă este vorba de un serial care nu trebuie 
pierdut sau de o nouă superproducţie, umbrele 
vor fi mai profunde. Suprafeţele luminoase vor 
străluci. Culorile vor fi mai reale.

Android TV.
Personalizează-ţi televizorul Philips Android 
TV. Dacă în această săptămână vrei să accesezi 
numai Amazon și YouTube și săptămâna 
viitoare Rakuten TV și Netflix – nicio 
problemă. O interfaţă clară, intuitivă îţi permite 
să pui în prim plan conţinutul care îţi place. Reia 

cu ușurinţă ultimul serial, de unde ai rămas, sau 
vezi filmele nou apărute.

Conţinut TV
Treci dincolo de programele TV tradiţionale cu 
Magazinul Google Play și Galeria de aplicaţii 
Philips. Beneficiază de nenumărate filme, 
televiziune, muzică, aplicaţii și jocuri online. Și 
mai multe beneficii.

Comandă vocală AI.
Controlează televizorul Philips Android TV 
folosind vocea. Vrei să încerci un joc, să te uiţi 
pe Netflix sau să găsești conţinut și aplicaţii în 
Magazinul Google Play? Spune televizorului ce 
vrei. Poţi chiar să controlezi toate dispozitivele 
inteligente din locuinţă compatibile cu 
Asistentul Google: de exemplu, poţi să reduci 
intensitatea luminilor sau să setezi termostatul 
pentru seara de filme. Fără a te ridica de pe 
canapea. Zilele în care căutai telecomanda 
televizorului sunt de domeniul trecutului. 
Acum îţi poţi folosi vocea pentru a controla 
Philips Smart TV prin intermediul 
dispozitivelor compatibile cu Alexa, precum 
Amazon Echo. Pornește televizorul, schimbă 
canalul, comută la consola de jocuri și altele cu 
Alexa.
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• Putere de procesare: Quad Core • Putere de ieșire (RMS): 20 W
Ambilight
• Versiune Ambilight: pe 3 laturi
• Funcţii Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică 

Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, 
Mod Lounge

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED 4K Ultra HD
• Dimensiune diagonală ecran (metric): 139 cm
• Rezoluţie panou: 3840 x 2160
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Procesor Pixel: Procesor P5 Perfect Picture
• Caracteristici superioare imagine: Ultra rezoluţie, 

Micro Dimming Pro, 1700 PPI, Dolby Vision, 
HDR10+

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări pentru computer pe toate dispozitivele 

HDMI: HDR acceptat, HDR10/HLG, până la 4K 
UHD 3840 x 2160 la 60 Hz

• Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K 
UHD 3840 x 2160 la 60 Hz, HDR acceptat, HDR10/
HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Aplicaţii preinstalate: Filme Google Play*, Muzică 

Google Play*, Căutare Google, YouTube
• Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*

Caracteristici Smart TV
• Interacţiune cu utilizatorul: SimplyShare
• Televiziune interactiva: HbbTV
• Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
• Ușor de instalat: Autodetectare dispozitive Philips, 

Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare 
reţea, Expert de configurare a setărilor

• Ușurinţă în utilizare: Buton de meniu inteligent, 
Manual de utilizare pe ecran

• Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea 
firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB, 
Actualizare firmware online

• Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la 
ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere, Ecran 
lat

• Aplicaţia Philips TV Remote*: Aplicaţii, Canale, 
Control, NowOnTV, Ghid TV, Video la cerere

• Telecomandă: cu voce

Procesare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Acceptă HEVC
• TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• Ghid de programe TV*: Ghid electronic de 

programe (8 zile)
• Indicator putere semnal
• Teletext: Hipertext - 1000 pagini

Conectivitate
• Număr de conexiuni HDMI: 4
• Număr de USB-uri: 2
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Conexiuni wireless: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, 

2x2, Dual band
• Alte conexiuni: Conector prin satelit, Interfaţă 

comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), 
Ethernet-LAN RJ-45, Intrare audio S/D, Ieșire căști

• Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, 

Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o 
singură atingere

• HDCP 2.2: Da pentru toate dispozitivele HDMI

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, 

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

• Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
• Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA 

(v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
• Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, 

Fotografie 360, HEIF

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
• Consum în standby: <0,3 W
• Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
• Funcţii economisire energie: Cronometru 

deconectare automata, Dezactivare imagine (pentru 
radio), Senzor de lumină, Mod Eco

• Clasă de etichetare energetică: A+
• Etichetă energetică UE: 86 W
• Consum anual de energie: 126 kW·h
• Conţinut de mercur: 0 mg
• Prezenţa plumbului: Da*
• Consum de energie în modul oprit: N/A W

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Egalizator automat 
pt. volum, Dolby Atmos, Egalizator cu 5 benzi, Sunet 
AI, Amplificare bas, Dialog clar

• Configuraţie difuzor: 2 difuzoare gamă completă de 
10 W

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1360,0 x 860,0 x 160,0 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 

1233,6 x 720,7 x 78,2 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1233,6 x 746,8 x 240,0 mm
• Dimensiuni stand (L x Î x A): 

750,0 x 26,1 x 240,0 mm
• Greutate produs: 16,4 kg
• Greutate produs (+ suport): 18,9 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 23,5 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 300 x 200 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Ghid de iniţiere 

rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranţă, 
Cablu de alimentare, Cablu mini-jack - S/D, Cablu 
mini-jack - YPbPr, Suport pentru masă

• Baterii incluse: 2 baterii AAA

Culoare și finisaj
• Partea frontală a televizorului: Argintiu deschis
•
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* EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară și de 
operator.

* Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai 
multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.

* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este 
posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă 
actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă 
Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat și 
abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi 
operatorul.

* Aplicaţia Philips TV Remote și funcţiile corelate variază în funcţie de 
modelul de televizor, operator și ţară, precum și de modelul 
dispozitivului inteligent și sistemul de operare. Pentru mai multe 
detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de 
televizor și ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/
smarttv.

* Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi 
limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica 
restricţii în funcţie de canal și ţară.

* Reţine că s-ar putea ca aplicaţiile Amazon să nu fie întotdeauna 
disponibile în ţara ta (în prezent, aplicaţiile Amazon funcţionează 
numai în Regatul Unit, Germania, Austria)

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Funcţionalitatea sa depinde de aplicaţiile ChromeCast încorporate și 
de dispozitivele inteligente. Pentru mai multe detalii, vizitează paginile 
produselor cu ChromeCast încorporat.

http://www.philips.com

