
 

 

Philips 8600 series
4K Quantum Dot LED og 
Android TV med 3-sidet 
Ambilight og P5 Perfect 
Picture Engine
139 cm (55")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan 
udvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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K Quantum Dot LED og Android TV
ed 3-sidet Ambilight
t revolutionerende Philips 8600-serie Quantum Dot LED TV har en fantastisk P5-

ledmotor og en svævende soundbar. Du får uimodståeligt fordybende, naturtro billeder 
 en fantastisk lyd, som gør, at du må eje dette udsøgte stykke håndværk.

Synlig lethed
• Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på
• Perfekt finish: Et TV, hvor udseendet er lige så fantastisk som ydeevnen

Prisvindende ydeevne
• Billedperfektion med Philips P5 Perfect Picture Engine
• En underholdningsoplevelse i certificeret Premium UHD
• Den ultimative kontrast, farve og skarphed med HDR Perfect
• Perfect Color giver alle mulighederne for farver

Nervepirrende. Uden grænser. Powered by Android
• Google Play Store og Philips App Gallery: Se mere end blot TV
• Designet til en bedre Netflix-oplevelse

Se, hvor smuk lyd kan være
• Med synlig lydartikulation kan du se skønheden i lyd
• Hør alle detaljer med DTS HD Premium Sound



 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 to 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.

Autentiske materialer
Dit hjem repræsenterer din stil. Vores 
designere har valgt raffinerede, diskrete farver 
og kvalitetsoverflader som børstet krom for at 
skabe et TV-design, der falder naturligt ind i dit 
hjems indretning.

P5 Perfect Picture Engine
Den nye navnebeskyttede Philips P5-
billedkvalitetsmotor optimerer alt, hvad du ser, 
digitalt ved hjælp af en topmoderne algoritme. 
Takket være en stærkt forøget 
billedbehandlingskraft fra P5-motoren opnås 
generelt en 50 % forbedring af billedkvaliteten. 
Nu får du glæde af det dybeste sorte og 
hvideste hvide, de mest levende, strålende 
farver og naturlige, virkelighedstro hudfarver. 
Og vores mest flydende og knivskarpe billeder 

nogensinde med utrolige detaljer og dybde, i 
sport, film eller andre genrer - hver gang og fra 
alle kilder.

Ultra HD Premium
Med vores fuldt certificerede Philips Ultra HD 
Premium TV kan du nu nyde helt nyt HDR-
indhold på dit TV, og du kan beundre den klare 
og detaljerede opløsning på dit Philips-TV samt 
billedernes dybe kontraster. Alt dette, vil 
sammen med den fantastiske spændvidde i 
belysningen og de kalejdoskopiske farver få dig 
til at spærre øjnene op.

High Dynamic Range Perfect
High Dynamic Range Perfect er det bedste valg 
til redefinering af hjemmeunderholdningen via 
fremskridt inden for kontrast og farve. Nyd en 
sanseoplevelse, der indfanger den oprindelige 
fylde og livfuldhed, og som præcist afspejler 
instruktørens vision. Med det resultat, at du nu 
kan nyde dit tv med klarere billede, ultimativ 
kontrast og enestående farver. Dette er HDR 
Perfect, hvor du får et uovertruffent og livfuldt 
detaljeniveau – det er TV, som du aldrig har 
oplevet det før.

Perfekt farve
Philips Perfect Color-teknologien oplåser en 
naturtro farverealisme med billioner af 

farvenuancer. Oplev et forbløffende bredt 
farvespektrum kombineret med vores mest 
avancerede farvebehandling. Perfect Color er 
kombinationen af et 100 % bredt 
farveskalapanel og 2.250 billioners 
farvebehandling, hvilket resulterer i en 
billedkvalitet, der ser ud som et vindue til 
verden.

TV-indhold
Google Play Store og Philips App Gallery går 
længere end de traditionelle TV-programmer 
og tilbyder dig en stor onlinesamling af film, TV, 
musik, apps og spil. En 16 GB hukommelse, der 
kan udvides, betyder, at der er masser af plads 
til at gemme alt dit yndlingsindhold og 
installere flere apps.

DTS HD Premium Sound
Fantastiske TV-højttalere kræver en kraftig 
processor, som bevarer renheden i det 
originale lydindhold. DTS HD Premium Sound 
er udviklet til at levere den oplevelse, som 
forbrugerne har vænnet sig til fra førsteklasses 
lydbehandling: Overvældende surroundlyd 
med fyldig, dyb bas og krystalklar samtale, som 
leveres med maksimal lydstyrke og uden 
svingninger, amplitudebegrænsning eller 
forvrængning.
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Vigtigste nyheder
4K Quantum Dot LED og Android TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Ambilight
• Ambilight-version: 3-sidet
• Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-

tilstand, Spil-tilstand, Ambilight-musik, Indbygget 
Ambilight+hue

Billede/display
• Display: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skærmstørrelse: 55 tommer / 139 cm 
• Panelopløsning: 3840x2160
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 700 cd/m²
• Pixel engine: P5 Perfect Picture Engine
• Billedforbedring: Perfect Natural Motion, Ekstra høj 

opløsning, 3200 PPI, Micro Dimming Pro
• Maksimalt luminansforhold: 65 %

Android
• OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Forudinstallerede apps: Google Play-film*, Google 

Play-musik*, Google-søgning, YouTube
• Hukommelsesstørrelse: 16 GB, kan udvides via USB-

lagerenhed

Smart TV-funktioner
• Brugerinteraktion: SimplyShare
• Interaktivt TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-optagelse*
• Smart TV-apps*: Onlinevideobutikker, Åbn 

internetbrowser, TV on Demand, YouTube, Social 
TV

• 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 skærm, Avanceret - skift, Zoom, stræk

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

• Fjernbetjening: med tastatur

Behandler
• Behandlingskraft: Quad Core

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 50 W
• Lydforbedring: Clear Sound, Smart Sound, DTS-HD 

Premium Sound
• Lydfunktioner: Double Ring-teknologi

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• Antal USB-stik: 2
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Trådløse forbindelser: Dual Band, Wi-Fi 11ac 2x2 

integreret
• Andre tilslutninger: Common Interface Plus (CI+), 

Digital lydudgang (optisk), Antenne IEC75, 
Satellitstik, 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 HDMI1, Ja, på HDMI2

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

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

• Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 

3840 x 2160 @ 60 Hz
• Computerindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 

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

• Videoindgange på HDMI1/2: op til 4K UHD 3840 x 
2160 @ 60 Hz

• Videoindgange på HDMI3/4: op til 4K UHD 3840 x 
2160 @ 30Hz, op til FHD 1920 x 1080 @ 60 Hz

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
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,3 W
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
• Klasse for energimærke: B
• EU-energimærke - strøm: 149 W
• Årligt energiforbrug: 218 kW-timer
• Kviksølvindhold: 0 mg
• Blyholdig: Ja*

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1386 x 923 x 160 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1239,6 x 725,49 x 46,61 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1239,6 x 778,77 x 257,9 mm
• Tv-stander, breddeafstand: 766,53 mm
• Produktvægt: 20,92 kg
• Produktvægt (+ stand): 22,24 kg
• Vægt inkl. emballage: 24,6 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 400 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AA 

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

•
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Specifikationer
4K Quantum Dot LED og Android TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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

* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere 
oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

* 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.

* Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
* 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.
* Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps 

og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-
produktsiden.

* 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.

* MultiRoom Client og Server understøtter kun "gratis" digitale 
programmer.

* 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.

* HDMI-tilslutning er nødvendig for Soundbar, højttaler og anden 
lydenhed.

http://www.philips.com

