
 

 

Philips 7300 series
4K UHD LED Android-TV 
med 3-sidet Ambilight

139 cm (55") Ambilight TV
1700 Picture Performance Index
HDR 10+
P5 Perfect Picture Engine
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miliens filmaften. Den vigtige kamp. Uanset anledningen kan du slappe af med 
estående billedkvalitet og fantastisk lyd. Dette TV i Performance-serien får alt dit 
hold til at se godt ud og er udstyret med Ambilight, som giver en hidtil uset oplevelse.

Slankt TV. Smukt lys.
• Klart 4K LED-TV. Levende HDR-billede. Jævn bevægelse.
• Slankt design. Smal metalramme og drejefod i metal
• Ambilight. Få følelserne til at træde ud af skærmen.

Jævne bevægelser. Rigtige farver. Utrolig dybde.
• Philips P5 Engine. Altid perfekt uanset kilden.
• HDR10+ understøttet. Få større indblik i instruktørens hensigt.
• Dolby Vision og Dolby Atmos. Filmisk billede og lyd.

Ren lyd. Hør hvert et ord.
• Velafbalanceret lyd fra fuldspektrede højttalerne.
• Skarp, klar dialog. Virkningsfulde effekter.

Android TV-indhold lige ved hånden
• Google Play Store og Philips App Gallery. Noget for enhver smag.
• AI-stemmekontrol. Indbygget Google Assistent. Kompatibel med Alexa.
• Android TV. Ganske enkelt smart.



 3-sidet Ambilight
Med Philips Ambilight føles film og spil mere 
medrivende. Musikken får et lysshow. Og 
skærmen føles større, end den er. Intelligente 
lysdioder langs TV'ets kanter kaster farverne 
på skærmen op på væggene og ud i rummet i 
realtid. Du får perfekt indstillet omgivende lys. 
Og dermed endnu en grund til at elske dit TV.

4K UHD
Klart 4K LED TV. Levende HDR-billede. Jævne 
bevægelser. Et Philips 4K UHD TV vækker 
indholdet til live med flotte farver og skarp 
kontrast. Billederne har mere dybde, og 
bevægelserne er jævne. Film, shows, spil osv. 
har uanset kilde høj billedkvalitet.

P5 Perfect Picture Engine
Philips P5-processoren leverer et billede, der 
er lige så fantastisk som det indhold, du elsker. 
Detaljer har markant større dybde. Farverne 
er levende, mens hudtoner ser naturlige ud. 
Kontrasten er så skarp, at du kan mærke hver 
eneste detalje. Bevægelse er helt jævn.

Dolby Vision og Dolby Atmos
Understøttelse af Dolbys førsteklasses lyd- og 
videoformater betyder, at det HDR-indhold du 
kigger på, vil se og lyde overraskende ægte. 
Uanset om det er den nyeste streamingserie 
eller en Blu-ray film, kan du nyde kontrast, 
lysstyrke og farver, der afspejler instruktørens 
oprindelige hensigter. Du kan tilmed høre en 
fyldig lyd med klarhed, detaljer og dybde.

HDR10+ understøttet
Dit Philips-TV er klargjort til at få mest muligt 
ud af HDR10+ videoformatet. Kontrast, farve 
og lysstyrkeniveauer justeres fra billede til 
billede. Uanset om det er en serie du bare skal 
se, eller den nye blockbuster, bliver skyggerne 
dybere. Skarpe overflader skinner. Farverne 
bliver mere virkelighedstro.

Android TV.
Gør dit Philips Android TV til dig eget. Hvis det 
er Amazon og YouTube, som denne uge drejer 
sig om, og Rakuten TV og Netflix i næste uge, 
så klarer vi det helt uden problemer. En tydelig 
og intuitiv grænseflade gør, at du altid kan 
sætte dit foretrukne indhold i første række. 

Det er let at fortsætte, hvor du slap den 
seneste serie, eller du kan kontrollere, hvilke 
nye film der er tilgængelige.

TV-indhold
Med Google Play Store og Philips App Gallery 
behøver du ikke at nøjes med de traditionelle 
TV-programmer. Få adgang til uendelige 
mængder film, TV, musik, apps og spil online. 
Noget for enhver smag.

AI-stemmekontrol.
Du kan styre dit Philips Android TV med din 
stemme. Vil du spille et spil, se Netflix eller 
finde indhold og apps i Google Play Butik? Bare 
fortæl det til dit TV. Du kan endda styre alle 
Google Assistant-kompatible Smart Home-
enheder, f.eks. dæmpning af lyset og indstille 
termostaten på din filmaften – uden at rejse dig 
fra sofaen. Nu er det slut med at lede efter 
fjernbetjeningen til dit TV. Du kan nu bruge din 
stemme til at styre dit Philips Smart TV ved 
hjælp af enheder, som understøtter Alexa, 
f.eks. Amazon Echo. Tænd TV'et, skift kanal, 
skift til din spillekonsol og meget mere med 
Alexa.
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Vigtigste nyheder
4K UHD LED Android-TV
139 cm (55") Ambilight TV 1700 Picture Performance Index, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine



• Behandlingskraft: Quad Core
Ambilight
• Ambilight-version: 3-sidet
• Ambilight-funktioner: Indbygget Ambilight+hue, 

Ambilight-musik, Spil-tilstand, Tilpasning til 
vægfarve, Lounge-tilstand

Billede/display
• Display: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
• Panelopløsning: 3840x2160
• Billedformat: 16:9
• Pixel engine: P5 Perfect Picture Engine
• Billedforbedring: Ekstra høj opløsning, Micro 

Dimming Pro, 1700 PPI, Dolby Vision, HDR10+

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange på alle HDMI: HDR 

understøttes, HDR10/ HLG, op til 4K UHD 3840 
x 2160 @ 60 Hz

• Videoindgange på alle HDMI: op til 4K UHD 3840 
x 2160 @ 60 Hz, HDR understøttes, HDR10/HLG 
(Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google 

Play Musik*, Google-søgning, YouTube
• Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner
• Brugerinteraktion: SimplyShare
• Interaktivt TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Én smart-menuknap til det hele, 
Brugervejledning på skærmen

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

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

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

• Fjernbetjening: med stemme

Behandler

Tuner/modtagelse/transmission
• HEVC-understøttelse
• 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

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• Antal USB-stik: 2
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Trådløse forbindelser: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 

802.11n, 2x2, Dual Band
• Andre tilslutninger: Satellitstik, Common Interface 

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

• HDMI-funktioner: 4K, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, 
Afspilning med ét tryk

• HDCP 2.2: Ja, på alle HDMI

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

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

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

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

• Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, PNG, 
360 foto, HEIF

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

Slå billede fra (ved radio), Lyssensor, Eco-tilstand
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 86 W
• Årligt energiforbrug: 126 kW-timer
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Blyholdig: Ja*
• Strømforbrug ved slukket tilstand: I/T W
Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W
• Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Dolby 

Atmos, 5-bånds equalizer, A.I. Sound, 
Basforbedring, Tydelig dialog

• Højttalerkonfiguration: 2 x 10 W fuldtonehøjttaler

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 

1360,0 x 860,0 x 160,0 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1233,6 x 720,7 x 78,2 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1233,6 x 746,8 x 240,0 mm
• Mål på stander (B x H x D): 

750,0 x 26,1 x 240,0 mm
• Produktvægt: 16,4 kg
• Produktvægt (+ stand): 18,9 kg
• Vægt inkl. emballage: 23,5 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 300 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Lynhåndbog, 

Brochure med oplysninger om juridiske forhold og 
sikkerhed, Netledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-
jack til YPbPr-kabel, Bordstand

• Medfølgende batterier: 2 x AAA batterier

Farve og finish
• Forsiden af TV'et: Lys sølv
•
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Specifikationer
4K UHD LED Android-TV
139 cm (55") Ambilight TV 1700 Picture Performance Index, HDR 10+, P5 Perfect Picture Engine

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

* Udvalget af Android-apps varierer fra land til land. Gå til din lokale 
Google Play store for at få flere oplysninger.

* 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 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.

* Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er 
tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i 
Storbritannien, Tyskland og Østrig)

* 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.

* Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og 
smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne 
for indbygget Chromecast.

http://www.philips.com

