
 

 

Philips 8600 series
Svært slank 4K UHD-TV 
drevet av Android™ med 
firesidig Ambilight og 
Perfect Pixel Ultra HD

139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Hex Core, 16 GB og kan utvides
Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2
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vært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

ed firesidig Ambilight
d har aldri sett så bra ut. 8600-serien med firesidig Ambilight, stilige avtakbare 
yttalere og mørke kromdetaljer tar interiørdesign til et nytt nivå. Ultra HD og Bright 
o gjenoppretter bilder fra hvilken som helst kilde for enestående skarphet.

Europeisk håndverk
• Avtakbare høyttalere: tilpass hvordan lyden skal se ut
• Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på

Prisbelønt ytelse
• 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
• Digital støyreduksjon optimaliserer bilder fra en hvilken som helst kilde
• Perfect Pixel Ultra HD: det ultimate innen UHD-bildekvalitet

Spennende. Grenseløs. Drevet av Android
• Android og Hex Core for den ultimate Ultra HD-opplevelsen
• Google Play Butikk og Philips' appgalleri: Bruk TV-en til andre ting
• Sveip, skriv, snakk og mer – det er virkelig Smart

Se hvor vakkert det kan være med lyd
• La deg forføre av lyden på 50 W fra 18 høyttalere
• Hør alle detaljer med DTS Premium Sound



 Avtakbare høyttalere
Våre avtakbare lydstenger har et sømløst 
metalldeksel med en polert, mørk krombelagt 
overflate. De er svært slanke og stilige og har 
en kreativ utforming som er unik for Philips. 
Lydstengene kan plasseres til høyre og venstre 
for TV-skjermen, eller på valgfritt stativ slik at 
du kan opprette et trådløst stereolydsystem.

Firesidig Ambilight
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et 
hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm 
og innbydende? Vår hittil mest fantastiske 
Ambilight-opplevelse sender ut en ekstra bred 
glød fra fire sider av TV-skjermen på veggen 
rundt. Skjermen virker mye bredere og gir deg 
en forsterket opplevelse – og TV-en ser ut som 
den svever i luften. Farge, liv og spenning går 
utover skjermen og inn i stuen og gir deg en 
seeropplevelse utenom det vanlige.

4K Ultra HD
Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning 
sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med 
over åtte millioner piksler og unik Ultra 
Resolution-oppskaleringsteknologi får du 
forbedrede bilder uansett det opprinnelige 
innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, 
økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, 
naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

Avansert DNR
TV-en din er en utrolig maskin, men det er 
mulig at kilden du ser innholdet fra, ikke er det. 
Avansert DNR analyserer innholdet for 

svakheter og leder det innkommende bildet i 
én av to retninger. Bilder fra en kilde med god 
kvalitet blir optimalisert til høyeste mulige 
skarphets- og detaljnivå. Hva med bildene som 
kommer fra en kilde med dårlig kvalitet? De 
blir først rengjort for svakheter før kvaliteten 
økes slik at de tilsvarer bildene som kommer 
fra en kilde av god kvalitet.

Perfect Pixel Ultra HD
Vi bygger videre på den prisvinnende arven til 
UHD-bildekvalitet og har hevet HD-
bildekvalitet til et helt nytt nivå. 
Bildebehandlingsalgoritmene til Perfect Pixel 
HD-motoren vår konverterer alle bildesignaler 
til 4K Ultra HD-oppløsning på skjermen. 
Resultatet? Du får mørkere svarte og lysere 
hvite farger. Levende farger og naturlige 
hudtoner og jevne, sylskarpe bilder – hver gang 
fra alle kilder.

Hex Core + Android
Android-operativsystemet kombinert med 
Hex Core-behandling gjør det enkelt og moro 
å strømme Ultra HD YouTube-filmer. Og med 
Android på TV-en kan du navigere, starte 
apper og spille av videoer på en måte som er 
superrask, veldig intuitiv og veldig morsom.

TV-innhold
Google Play Butikk og Philips' appgalleri 
overgår tradisjonelle TV-programmer for å gi 
deg en stor nettbasert samling av filmer, TV, 
musikk, apper og spill. Med et minne på 16 GB 
og som kan utvides, har du massevis av plass til 

å lagre alt favorittinnholdet ditt og installere 
flere apper.

Smart samhandling
Vi har sørget for at våre nye fjernkontroller er 
like morsomme å bruke som Android-TV-en 
de er paret med. Skriv inn tekst ved å bruke 
Google voice* eller et fullstendig Qwerty-
tastatur. Si: "Open YouTube" for å starte 
appen. Sveip gjennom familiebilder på den 
berøringsfølsomme platen. Eller bruk den 
ganske enkelt som en klassisk fjernkontroll.

Lydsystem med 18 høyttalere på 50 W
Omgi deg med vakker lyd. Den nye 8600-
serien kombinerer kraften til to høyttalere bak 
TV-en med 16 mikrodrivere (i de høyre og 
venstre avtakbare høyttalerne) for å gi et bredt 
og fyldig lydspekter. Subwooferne er lagd av 
neodym, et førsteklasses materiale som gir 
mer volum, bedre bassgjengivelse og ren og 
jevn lydkvalitet.

DTS Premium Sound
Gode TV-høyttalere krever en kraftig 
behandlingsmotor som tar vare på det 
originale lydinnholdet. DTS Premium Suite er 
utformet for å levere opplevelsen som 
forbrukerne forventer å få fra avansert 
lydbehandling: oppslukende surroundlyd med 
dyp og fyldig bass og krystallklar dialog som 
leveres ved maksimalt volumnivå, uten noen 
endringer, klipping eller forvrengning.
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Høydepunkter
Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Hex Core, 16 GB og kan utvides, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2



• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
Ambilight
• Ambilight-versjon: Firesidig
• Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på 

veggen, Lounge-modus, Spillmodus, Ambilight+hue

Bilde/skjerm
• Peak Luminansforhold: 65 %
• Skjerm: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 139 cm 
• Paneloppløsning: 3840 x 2160
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 700 cd/m²
• Pikselmotor: Perfect Pixel Ultra HD
• Bildeforbedring: 1800 Hz Perfect Motion Rate, 

Perfect Natural Motion, Micro Dimming Pro, Svært 
høy oppløsning, Bright Pro

Android
• Operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
• Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, 

Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube, 
Netflix*

• Minnestørrelse: 16 GB, kan utvides via USB-lagring

Smart TV-funksjoner
• Brukersamhandling: MultiRoom-klient og -server, 

SimplyShare
• Interaktiv TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-opptak*
• Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett, 

Åpen nettleser, TV on Demand, YouTube
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser 
for nettverksinstallering, 
Innstillingsassistentveiviser

• Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, 
Brukerhåndbok på skjermen

• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 
fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

• Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll 
skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, 
strekk ut

• Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, 
NowOnTV, TV-guide, Video on Demand

• Fjernkontroll: med tastatur, med sveip-handling, 
med tale

Behandling
• Behandlingskraft: Seks kjerner

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 50 W, utvidbar til 70 W
• Lydforbedring: Clear Sound, DTS Studio Sound, 

Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• Antall USB-kontakter: 3
• Trådløse tilkoblinger: Dual band, Wi-Fi 11n 2 x 2 

integrert, Wi-Fi 11ac 2 x 2 integrert, Direkte Wi-Fi
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Audio-inngang 
(DVI), Hodetelefonutgang, 2x satellittinngang

• HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-
standby, Ettrykks avspilling

• HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, 

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

• Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, 
.ASS

• Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, 
WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

• Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS, BMS, MPO

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger på alle HDMI: @60 Hz, 

opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160
• Videoinnganger på alle HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 

60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: 2x DVB-T/T2/C/S/S2
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programguide*: 8-dagers elektronisk 

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
Drift
• Spor av bly: Ja*
• Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
• EUs energimerke for strøm: 115 W
• Årlig energiforbruk: 160 kWh
• Energimerkeklasse: A
• Effektforbruk i standby: < 0,3 W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
• Kvikksølvinnhold: 0 mg

Mål
• TV-stativets bredde: 1317 millimeter
• Eskemål (B x H x D): 1370 x 935 x 199 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

1227 x 709 x 17 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

1317 x 758 x 227 millimeter
• Produktvekt: 19 kg
• Produktvekt (+stativ): 20,6 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 26,2 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, 

Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, 
Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Avtakbare 
høyttalere

• Ekstrautstyr: Stativ til avtakbare høyttalere 
PTA860, Midtstativ til TV-en PTS840

•
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Spesifikasjoner
Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Hex Core, 16 GB og kan utvides, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du gå til din lokale Google Play Butikk.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-
operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. 
Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. 
Kontakt din operatør for mer informasjon.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
* Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper 

og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til 
produktsiden for Google Cast.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer 
etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og 
operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/
smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 
kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

http://www.philips.com

