
 

 

Philips 8600 series
4K Quantum Dot LED 
drevet av Android TV med 
tresidig Ambilight og P5 
Perfect Picture Engine

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

ed tresidig Ambilight
n revolusjonerende Philips 8600-serien består av en Quantum Dot LED-TV med en 

rolig P5-motor og en flytende soundbar. Fordyp deg i de livaktige bildene og den 
estående lyden som gjør det til en fryd å eie dette utsøkte håndverket.

Synlig lyshet
• Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på
• Siste finpuss – en TV som ser like godt ut som den fungerer

Prisbelønt ytelse
• Perfekt bilde med Philips P5 Perfect Picture Engine
• Få en ekte sertifisert Premium UHD-underholdningsopplevelse
• Det ultimate innen kontrast, farge og skarphet med HDR Perfect
• Perfect Color låser opp alle fargemulighetene

Spennende. Grenseløs. Drevet av Android
• Google Play Butikk og Philips' appgalleri: Bruk TV-en til andre ting
• Bygd for en bedre Netflix-opplevelse

Se hvor vakkert det kan være med lyd
• Med synlig lyd kan du se hvor vakker lyd kan være
• Hør alle detaljene med DTS HD Premium Sound



 Tresidig Ambilight
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et 
hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm 
og innbydende også? Philips' unike Ambilight-
teknologi gjør skjermen mye bredere – og 
seeropplevelsen mer oppslukende – ved å 
utstråle en ekstra bred glød fra to sider av TV-
skjermen på veggen rundt. Farge, liv og 
spenning går utover skjermen og inn i stuen og 
bringer med seg en mer spennende, intens og 
altoppslukende seeropplevelse.

Ekte materialer
Hjemmet gjenspeiler stilen din. Våre designere 
har valgt diskré, sofistikerte farger og 
kvalitetsoverflater som børstet krom, noe som 
resulterer i TV-design som står i stil med 
interiøret.

P5 Perfect Picture Engine
Den nye patenterte Philips P5-
bildekvalitetetsmotoren benytter en 
toppmoderne algoritme for digitalt å optimere 
alt du ser. Takket være P5-motorens overlegne 
databehandlingskapasitet oppnår den en 50 % 
forbedring i bildekvalitet. Nå kan du glede deg 
over de dypeste svartfargene og de lyseste 
hvitfargene, sammen med de mest levende og 
strålende fargene og helt naturlige og 

realistiske hudfarger. Nyt også våre knivskarpe 
bilder med utrolig detaljrikdom og dybde når 
du ser på sportssendinger, filmer og andre 
sjangre – hver gang og fra en hvilken som helst 
kilde.

Ultra HD Premium
Med vår fullt sertifiserte Philips Ultra HD 
Premium TV kan du nå se flunkende nytt HDR-
innhold på TV-en. Beundre den klare og 
detaljerte oppløsningen og de svært 
kontrasterende bildene på Philips TV-en. Alt 
dette samt et imponerende utvalg av lys og et 
fantastisk fargespekter kommer garantert til å 
ta pusten fra deg.

High Dynamic Range Perfect
High Dynamic Range Perfect er det absolutt 
beste valget, fordi den redefinerer 
hjemmeunderholdningen med forbedringer 
innen kontrast og farge. Gled deg over en 
herlig opplevelse som fanger inn den 
opprinnelige dybden og livligheten, samtidig 
som den gjenskaper innholdet på en måte som 
regissøren ønsker. Sluttresultatet? Nå kan du 
se på TV med sterkere lysstyrke og best mulig 
kontrast og farger. Med HDR Perfect får du 
enestående klare detaljer. Dette er TV på en 
helt ny måte.

Perfekte farger
Philips Perfect Color-teknologi låser opp 
levende og realistiske farger med flere billioner 
fargenyanser. Opplev et utrolig bredt 
fargespekter i kombinasjon med vår mest 
avanserte fargebehandling. Perfect Color 
kombinerer et 100 % bredt fargegamut og 
2,250 billioners fargebehandling, noe som gir 
bildekvalitet som ligner den virkelige verden.

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.

DTS HD Premium Sound
Gode TV-høyttalere krever en kraftig 
behandlingsmotor som tar vare på det 
originale lydinnholdet. DTS HD Premium 
Sound 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
4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



• Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
Ambilight
• Ambilight-versjon: Tresidig
• Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på 

veggen, Lounge-modus, Spillmodus, Musikk med 
Ambilight, Innebygd Ambilight+Hue

Bilde/skjerm
• Skjerm: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skjermstørrelse: 55 tommer / 139 cm 
• Paneloppløsning: 3840 x 2160
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 700 cd/m²
• Pikselmotor: P5 Perfect Picture Engine
• Bildeforbedring: Perfect Natural Motion, Ultra 

Resolution, 3200 PPI, Micro Dimming Pro
• Peak Luminansforhold: 65 %

Android
• Operativsystem: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, 

Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube
• Minnestørrelse: 16 GB, kan utvides via USB-lagring

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

nettleser, TV on Demand, YouTube, Sosial TV
• 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

Behandling
• Behandlingskraft: Quad Core

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

Premium Sound
• Lydfunksjoner: Double Ring-teknologi

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall USB-kontakter: 2
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Trådløse tilkoblinger: Dual band, Wi-Fi 11ac 2 x 2 

integrert
• Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), 

Digital lydutgang (optisk), Antenne IEC75, Satellitt-
kontakt, Ethernet-LAN RJ-45, Audio v/h inn, 
Hodetelefonutgang

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

gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-
standby, Ettrykks avspilling

• HDCP 2.2: Ja på HDMI1, Ja på HDMI2

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, 

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

• Tekstformatstøtte: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
• Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, 

WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
• Avspillingsformater for bilde: JPEG

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 

3840 x 2160 ved 60Hz
• Datamaskininnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 

3840 x 2160 ved 30Hz, opptil FHD 1920 x 1080 ved 
60 Hz

• Videoinnganger på HDMI1/2: opptil 4K UHD 
3840 x 2160 ved 60Hz

• Videoinnganger på HDMI3/4: opptil 4K UHD 
3840 x 2160 ved 30Hz, opptil FHD 1920 x 1080 ved 
60 Hz

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

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
• Støtter HEVC

Drift
• Effektforbruk i standby: < 0,3 W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
• Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
• Energimerkeklasse: B
• EUs energimerke for strøm: 149 W
• Årlig energiforbruk: 218 kWh
• Kvikksølvinnhold: 0 mg
• Spor av bly: Ja*

Mål
• Eskemål (B x H x D): 1386 x 923 x 160 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

1239,6 x 725,49 x 46,61 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

1239,6 x 778,77 x 257,9 millimeter
• TV-stativets bredde: 766,53 millimeter
• Produktvekt: 20,92 kg
• Produktvekt (+stativ): 22,24 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 24,6 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm

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

Nettledning, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til 
YPbPr-kabel, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om 
regelverk og sikkerhet, Bordstativ

•
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Spesifikasjoner
4K Quantum Dot LED drevet av Android TV
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, DVB T/C/T2/T2-HD/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.

* Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-

operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted 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.

* MultiRoom-klient og -server støtter bare digitale free-to-air-
programmer.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* HDMI-tilkobling er nødvendig til soundbar, høyttaler og annen 
lydenhet.

http://www.philips.com

