
 

 

Philips 6000 series
3D Ultra Slim Smart LED 
TV 2-oldalas Ambilight XL 
és Pixel Precise HD 
rendszerrel

152 cm-es (60"-es)
Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

60PFL6008S
Szépség és tudás

Az ultravékony LED TV Ambilight technológiával
Adjon új dimenziót a nézői élményéhez a Philips 6008-as 3D Smart LED TV-jével. Ne 
tévessze meg a vékony kialakítás – funkciók egész tárháza rejtőzik benne, mint például a 
Skype™, a 3D, a 2-oldalas Ambilight és egyebek.

Online tartalomvilág a keze ügyében
• Skype™ a TV-készüléken történő egyszerű hang- és videohívásokhoz
• Integrált Wi-Fi az online világhoz való egyszerű csatlakozáshoz
• Smart TV – az online szórakozás világa

Ellenőrizze a megosztást és a rögzítést a nagyképernyőn
• Billentyűzetes távvezérlő a könnyebb szöveges üzenetekért
• MyRemote alkalmazás – vezérelje a TV-t telefonja vagy táblagépe segítségével
• Wi-Fi Miracast™ – tükrözés az eszközökről a TV-re
• Osszon meg fényképeket, zenét és filmeket egyszerűen a DLNA segítségével

A gazdagabb szórakoztatás élménye
• A 2-oldalas Ambilight XL fokozza a vizuális élményt
• A Pixel Precise HD élesebb részleteket biztosít mozgás közben is



 Skype™ TV videohívások*
Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg 
élményeit azokkal, akik fontosak Önnek, 
bárhol is vannak. A TV-készüléken használt 
Skype™ segítségével hang- és videohívásokat 
bonyolíthat a nappalijából. Csatlakoztassa az 
opcionális Philips TV-kamerát (PTA317) a TV-
hez, és élvezze a kiváló video- és 
hangminőséget fotelja kényelméből.

Integrált Wi-Fi
A Philips Smart TV integrált Wi-Fi funkciójával 
gyorsan és könnyen csatlakozhat otthoni 
hálózatához, így hozzáférhet a tartalmak 
világához, és otthonából, vezeték nélkül 
oszthatja meg kedvenceit.

Smart TV online alkalmazások
Fedezze fel a hagyományos tévézés határain 
túli világot. Béreljen vagy töltsön le 
adatfolyamként mozifilmeket, videókat, 
játékokat és még sok mást közvetlenül a TV-re 
az online videotékákból. Használja kedvenc 
csatornái catch-up TV szolgáltatását, és élvezze 
az online alkalmazások gazdag választékát a 
Smart TV-vel. Lépjen kapcsolatba 
családtagjaival és ismerőseivel a Skype™ vagy a 
közösségi hálózatok használatával. Vagy... 
egyszerűen csak böngésszen az Interneten!

Billentyűzetes távvezérlő
Vegye át az irányítást. Teljesen intuitív 
távvezérlőnkön megtalálja a szokásos 
funkciókat, például a kurzorgombokat, 
hangerő-szabályzást és a gyorsgombokat. A 
távvezérlőt csak át kell fordítania, és máris egy 
teljes billentyűzeten gépelhet be szövegeket, 
bármilyen helyzetben. És ami a legjobb: 
intelligens távvezérlőnkben giroszkópos 
érzékelő működik, így érzékeli, hogy melyik 
oldala van felül – vagyis bátran gépelhet, nem 
kell aggódnia a véletlen csatornaváltások miatt.

Wi-Fi Miracast™*
Nézze azt, amit akar, ahol akarja, és amikor 
akarja. Tükrözze az eszközein lévő tartalmat, 
és nézze meg nagy képernyőn. Ossza meg a 
fényképeket okostelefonja, laptopja vagy más 

készüléke képernyőjéről. A csatlakozást 
könnyű beállítani, a technológia pedig számos 
eszközön működik.

SimplyShare TV
Osszon meg fényképeket, zenét, videókat és 
filmeket a DLNA segítségével az okostelefonja, 
táblagépe vagy számítógépe használatával, és 
élvezze őket nagy képernyőn. Megosztás – a 
legegyszerűbb módon.

MyRemote*
Vezérelje a TV-t és rögzítsen menet közben, 
távvezérlő nélkül, mindössze egy egyszerű 
alkalmazás használatával. Változtassa 
táblagépét vagy okostelefonját univerzális 
távvezérlővé az eredeti távvezérlő összes 
funkciójával, plusz olyan extra funkciókkal, 
mint a szövegbevitel. A SimplyShare funkcióval 
tartalmat vihet át a TV-re. Küldjön digitálisan 
sugárzott TV-műsort készülékeire a Wi-Fi 
smart screen használatával. Hogy mindig 
naprakész legyen, vegye fel menet közben 
kedvenc műsorait a MyRemote rögzítés 
használatával. Csak pörgesse át a TV-
műsorfüzet tartalmát, és válassza ki, mely 
műsorokat kívánja rögzíteni és később 
megnézni. A Smart TV megérdemel egy 
valóban okos alkalmazást.

2-oldalas Ambilight XL
Ezzel a szabadalmaztatott Philips 
technológiával a képernyő szélesebbnek – a 
vizuális élmény pedig még inkább magával 
ragadónak – tűnik, mivel a TV-képernyő két 
oldalából különlegesen széles ragyogást vetít a 
környező falakra. A fény színe automatikusan 
követi a TV képét. A falakhoz alkalmazkodó 
funkciónak köszönhetően a fény színe 
tökéletesen megfelel a TV képének a falak 
színétől függetlenül. Az élményt a különböző 
beállítások használatával egyéni igényei szerint 
személyre is szabhatja.

Pixel Precise HD
A sikeres Pixel Plus alapokra építve a 
következő szintre emeltük a HD 
képminőséget. A Super Resolution technológia 

használatával és 4 billió színnel a legjobb Full 
HD TV képminőséget biztosítjuk a tartalomtól 
függetlenül. Így akár online videót néz, akár egy 
kiemelkedő minőségű Blu-ray filmet – 
mindkettőt élvezni fogja.

Smart TV
Smart TV – az online alkalmazások világa, 
videokölcsönzési lehetőséggel és catch-up 
szolgáltatással
Fedezze fel a hagyományos tévézés 
határain túli világot. Béreljen vagy töltsön 
le adatfolyamként mozifilmeket, videókat, 
játékokat és még sok mást közvetlenül a 
TV-re az online videotékákból. Használja 
kedvenc csatornái catch-up TV 
szolgáltatását, és élvezze az online 
alkalmazások gazdag választékát a Smart 
TV-vel. Lépjen kapcsolatba családtagjaival 
és ismerőseivel a Skype™ vagy a 
közösségi hálózatok használatával. Vagy... 
egyszerűen csak böngésszen az 
Interneten!

Dual Core
Kétmagos processzor a szupergyors 
intelligens funkciókért.
A Philips TV-kben a Smart TV funkciók 
gyors és intuitív használata érdekében 
kétmagos processzor működik. A 
programok általános megnövelt sebessége 
párhuzamos számítási tevékenységet tesz 
lehetővé számos alkalmazásban, így akár 
egyszerre indíthat videohívást, tévézhet és 
cseveghet szupergyors TV-jén!
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Fénypontok
3D Ultra Slim Smart LED TV
152 cm-es (60"-es) Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2



• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás • EU energiacímke szerinti teljesítmény: 95 W
Ambilight
• Ambilight változat: 2-oldalas XL
• Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez 

alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 60 hüvelyk / 152 cm 
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• 3D: Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel*, 3D 

mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás, Easy 3D
• Képformátum: 16:9
• Fényerő: 400 cd/m²
• Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000 : 1
• Képjavítás: Pixel Precise HD, Micro Dimming, 500 

Hz-es Perfect Motion Rate

Smart TV
• Interaktív TV: HbbTV*
• SmartTV alkalmazások*: Catch-up TV, Netflix*, 

Online alkalmazások, Internetes videotékák, Open 
Internet böngésző, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV műsorfüzet*: 8 napos elektronikus 

programfüzet

Intelligens interakció
• Felhasználói interakció: SimplyShare, Intelligens 

szöveges távvezérlő, Wi-fi Miracast tanúsítványú*, 
MultiRoom kliens és kiszolgáló*, PC In Monitor

• My Remote alkalmazás*: Vezérlés, MyRemote 
rögzítés, Simply Share, TV-műsorfüzet, Wi-Fi 
Smart Screen

• Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
• Könnyen telepíthető: Philips készülékek 

automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató 
varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások 
asszisztens varázsló

• Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, 
Képernyőn látható felhasználói útmutató

• Frissíthető firmware: Automatikus firmware-
frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Képernyőformátum beállítás: Automatikus 
kitöltés, Autozoom, Film széthúzása,16:9, Super 
Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles 
képernyő

• Jelerősség kijelzése

CPU
• Processzortípus: Dual-Core

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

kiegyenlítés, Clear Sound, Incredible Surround, 
Tiszta mélyhangzás, 3D wOOx

Csatlakoztathatóság
• HDMI csatlakozók száma: 4
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• USB csatlakozók száma: 3
• Vezeték nélküli csatlakozások: Integrált Wi-Fi 11n
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános 

interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális 
audiokimenet (optikai), Fejhallgató kimenet, Audio 
L/R bemenet

• HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
• EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, 

Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Plug & 
play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus 
felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás 
(Philips), Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások
• Videolejátszási formátumok: 

Formátumkonténerek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA 
(2––9.2 verzió)

• Képlejátszási formátumok: JPEG

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/T2/C/S/S2
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
• MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Energiacímke-osztály: A+
• Éves energiafogyasztás: 132 kWh
• Készenléti fogyasztás: < 0,1 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan 

kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép 
némítása (rádióhoz)

• Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,1 W

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1465 x 965 x 198 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1352 x 786 x 33,5 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1352 x 857 x 280 mm
• Termék tömege: 25 kg
• Termék tömege (+állvány): 27 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 400 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 35 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, 

Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali 
állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és 
biztonsági brosúra, SCART adapter, Komponens 
kábel adapter, Garancialevél, 4 db passzív 3D 
szemüveg

• Opcionális tartozékok: Philips PTA317 TV-kamera, 
PTA417 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, 
készlet játékhoz

•
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Műszaki adatok
3D Ultra Slim Smart LED TV
152 cm-es (60"-es) Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2

* A MyRemote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-modellek és 
országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik 
függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TV.

* A csatlakoztathatóság a Wi-Fi Miracast tanúsítványú Android 4.2 
vagy későbbi függvénye. További részletekért tájékozódjon 
készüléke dokumentációjából.

* Smart TV alkalmazással kapcsolatban látogassa meg a 
www.philips.com/TV weboldalt az Ön országában kínált 
szolgáltatások áttekintéséhez

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, 
hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). 
Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások 
vonatkozhatnak.

* A Philips TV-kamera (PTA317) külön kapható.
* A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a 

fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor 
nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem 
fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű 
digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A HbbTV-hez, a Multiroom klienshez és kiszolgálóhoz, a Netflixhez 
és a MyRemote alkalmazáshoz szoftverfrissítés szükséges.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A 
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség 
(legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

http://www.philips.com

