
 

 

Philips 9000 series
Smart LED TV s Ambilight 
Spectra XL a Perfect Pixel 
HD

152 cm (60”)
3D Max
DVB T2/C/S2

60PFL9607S
Cenami ovenčený výkon

Vychutnajte si funkciu Smart TV s najlepšou kvalitou obrazu
3D LED televízor 60PFL9607 s funkciou Smart TV a technológiou Micro Dimming Premium vám 
prináša najlepšiu kvalitu obrazu a najlepší kontrast vo svojej triede – či už v režime 2D, alebo 3D. 
Vychutnajte si funkciu Smart TV Premium a zobrazenie v 3D tým najúžasnejším spôsobom!

Cenami ovenčený výkon
• Ambilight Spectra XL – nová technológia Ambilight pre intenzívnejší zážitok
• 3D Max Clarity 1000 pre 3D zážitok v rozlíšení Full HD bez blikania obrazu
• Jedinečný režim hier pre dvoch hráčov na celej obrazovke pre vaše hry v 2D
• Vychutnajte si 2D obsah v bezchybnom formáte 3D stlačením jedného tlačidla
• Jedinečné nastavenie hĺbky 3D efektu na sledovanie v 3D podľa vašich predstáv
• Full HD TV a Perfect Pixel HD Engine pre bezkonkurenčný jas obrazu
• 1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje fantastickú ostrosť pohybu
• Bright Pro s verne podaným jasom obrazu
• Technológia Micro Dimming Premium na stmievanie LED segmentov pre najlepší kontrast

Vychutnajte si bohatý obsah vďaka funkcii Smart TV Premium
• Integrovaná technológia Wi-Fi na bezdrôtové používanie funkcie Smart TV
• Veľké množstvo online aplikácií, videí na požičiavanie a funkcia Catch-up TV
• Využívajte hlasové hovory a videohovory vďaka službe Skype™ v televízore
• Sledujte televíziu v ktorejkoľvek miestnosti svojej domácnosti vďaka funkcii Wi-Fi Smart 

Screen*



 Ambilight Spectra XL

Rozšírte svoj divácky zážitok pomocou 
technológie Ambilight Spectra XL. Táto 
patentovaná technológia od spoločnosti Philips 
zväčšuje obraz viac než kedykoľvek predtým 
projekciou svetelnej žiary zo zadnej časti 
obrazovky na stenu v okolí televízora. Funkcia 
Ambilight automaticky prispôsobuje farbu a jas 
svetla podľa obrazu na televíznej obrazovke. 
Vďaka funkcii prispôsobenia stene je farba 
svetla vždy dokonalá, bez ohľadu na farbu 
steny.

Hry pre dvoch hráčov na celej obrazovke
S okuliarmi Philips 3D dokáže váš televízor 
ponúknuť dvom hráčom ten najlepší zážitok z 
hry na celej obrazovke. Pri hraní hier pre dvoch 
hráčov v režime 2D väčšinou každý hráč 
sleduje hru na svojej polovici obrazovky. S 
použitím technológie 3D si teraz môže každý 
hráč súčasne vychutnávať hru v 2D zobrazení 
na celej obrazovke – stačí jedno stlačenie 
tlačidla na okuliaroch.

Nastavenie hĺbky 3D efektu
Každý človek vníma 3D efekt inak. Preto vám 
spoločnosť Philips ponúka možnosť 
prispôsobiť si úroveň hĺbky 3D efektu podľa 
svojich predstáv. Jedinečná funkcia úpravy 3D 
hĺbky vám umožňuje vybrať úroveň efektu, 
ktorá najlepšie vyhovuje aktuálnemu obsahu na 
obrazovke a vašim osobným preferenciám. 
Vďaka tomu sa vaše oči počas sledovania budú 
menej namáhať. Teraz si môžete zážitok zo 
sledovania obsahu v 3D vychutnať skutočne 
naplno.

1200 Hz Perfect Motion Rate
1200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) dosahuje 
výnimočnú ostrosť zobrazenia pohybu, a tým 
čistý a živý obraz aj pri rýchlych akčných 

filmoch. Nový štandard PMR spoločnosti 
Philips je ukážkou kombinácie vizuálnych 
efektov tej najrýchlejšej obnovovacej 
frekvencie displeja, funkcie Perfect Natural 
Motion a jedinečného vzorca spracovania 
obrazu, a prináša bezkonkurenčnú ostrosť 
pohybu.

Bright Pro

Vychutnajte si vzrušenie z obrazu s verne 
podaným jasom a neprekonateľným 
kontrastom vďaka funkcii Bright Pro. Táto 
technológia, založená na mnohokrát ocenenej 
technológii LED Pro, umožňuje zosilnený 
svetelný výstup v určitých častiach obrazu a 
súčasne udržiava tmavé časti atramentovo 
čierne. Vytvára tak bezkonkurenčný jas a 
súčasne vďaka pokročilému inteligentnému 
spracovaniu dosahuje až o 50 % nižšiu spotrebu 
energie.

Micro Dimming Premium
Technológia Micro Dimming Premium vytvára 
ten najostrejší kontrast a najživší obraz, aký si 
viete predstaviť. Vychutnajte si ohurujúci 
obraz vďaka špeciálnemu podsvieteniu 
tenkého displeja: väčšie množstvo LED 
segmentov, ktoré možno samostatne ovládať, 
zaistí najlepší kontrast displeja. Výsledkom je 
úchvatný obraz s extrémnym kontrastom, 
ostrosťou a živými farbami.

Skype™ v televízore
Objavte nový rozmer pri svojich hovoroch a 
podeľte sa o svoje zážitky s ľuďmi, na ktorých 
vám záleží, nech sú kdekoľvek. Vďaka službe 
Skype™ vo vašom televízore môžete využívať 
hlasové hovory a videohovory z pohodlia 
svojej obývačky. Stačí k televízoru pripojiť 
voliteľnú kameru pre Skype™ značky Philips 
(PTA317/00) a hneď si môžete vychutnať 

video a zvuk výbornej kvality z pohodlia svojej 
pohovky.

Smart TV Premium
Pestrá paleta obsahu pre vaše potešenie. 
Vychutnajte si slobodu sledovania 
programu na obrazovke tabletu, 
inteligentného telefónu alebo televízora.
Pomocou novej domovskej obrazovky 
funkcie Smart TV máte jednoduchý 
prístup k širokému výberu aplikácií. Vďaka 
funkcii Wi-Fi Smart Screen* bude vaše 
zariadenie iPhone/iPad bezproblémovo a 
bezdrôtovo spolupracovať s vaším LED 
televízorom Philips s funkciou Smart TV, 
čo vám umožní jednoducho preniesť 
digitálny obsah z televízora do svojho 
zariadenia a vychutnať si obľúbené 
programy v ktorejkoľvek miestnosti v 
domácnosti! Môžete tiež jednoducho 
pozastaviť televízny program – stačí k 
televízoru pripojiť pevný disk USB a 
môžete začať nahrávať digitálne televízne 
vysielanie.

Aplikácia Philips MyRemote
Philips MyRemote je inteligentná aplikácia, 
pomocou ktorej si môžete úplne 
prispôsobiť svoj divácky zážitok zo 
sledovania televízie podľa svojich 
predstáv.
Využite širokú škálu možností: 
prehľadávajte sprievodcu programom na 
svojom tablete a súčasne sledujte 
televíziu. A ďalšie funkcie, ako jednoduché 
zadávanie textu, ovládanie hlasitosti a 
prepínanie kanálov, ako aj prenos snímok, 
videí alebo hudby do televízora, naozaj 
premenia vaše inteligentné zariadenia na 
inteligentné diaľkové ovládanie. 
Prevezmite aplikáciu MyRemote ešte dnes 
z lokality iTunes App Store alebo Android 
Market.
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Hlavné prvky
Smart LED TV
152 cm (60”) 3D Max, DVB T2/C/S2



Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ- MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD, Podpora DVB-S 
Ambilight
• Verzia Ambilight: 3-stranná, Ambilight Spectra XL
• Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe 

steny, Režim osvetlenia obývacej izby

Obraz/Displej
• Displej: LED Pro Full HD
• Uhlopriečka: 60 palec / 152 cm 
• Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
• 3D: 3D Max Clarity 1000, Hranie pre 2 hráčov na 

celej obrazovke*, Nastavenie hĺbky 3D, Konverzia 
2D na 3D

• Pomer strán: 16:9
• Jas: 450 cd/m²
• Dynamický kontrast obrazovky: 15 000 000:1
• Dokonalejšie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine, 

Kalibrácia obrazu ISF, Displej so širokým farebným 
rozsahom, Micro Dimming Premium, Bright Pro, 
1200 Hz Perfect Motion Rate

CPU
• Typ procesora: Dvojjadrový

Aplikácie Smart TV
• Služba Net TV: Catch-up TV, Online video 

obchody, Otvorený internetový prehľadávač, 
Online aplikácie

• Ovládanie: Aplikácia MyRemote (iOS a Android), 
Podpora USB klávesnice a myši

• SimplyShare: Prehliadač médií DLNA, USB 
prehliadač médií, WiFi Smart Screen

• Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na USB

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 40 W (2 x 20 W) pri 30 % 

THD
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround
• Typy reproduktorov: Povrchová úprava stojana 

Soundstage

Pripojiteľnosť
• Počet pripojení HDMI: 5
• Počet komponentov v (YPbPr): 1 (adaptér)
• Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1 (adaptér)
• Počet konektorov USB: 3
• Bezdrôtové pripojenia: Certifikát WiFi
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, Anténa typu F, 

45, Digitálny zvukový výstup (optický), PC-vstup 
VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Slúchadlový výstup, 
Servisný konektor

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové 

ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, 
Pohotovostný režim systému, Pridaná funkcia Plug 
& play na úvodnú obrazovku, Automatický posun 
titulkov (Philips), Prepojenie Pixel Plus (Philips), 
Prehrávanie jedným dotykom

Multimediálne aplikácie
• Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1

• Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 
až v9.2)

• Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 

1080p

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia 

zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, 
Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca 
nastavením, Podstavec typu 2 v 1 montovateľný na 
stenu

• Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným 
stlačením, Používateľská príručka na obrazovke

• Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatické 
vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 
16:9, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá 
obrazovka

• Indikátor sily signálu: áno
• Teletext: 1 200-stránkový Hypertext
• Aktualizovateľný firmware: Sprievodca 

automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér 
aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 
online

• Diaľkové ovládanie: Plná textová klávesnica, 
Kurzor ovládaný pohybom*

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Digitálna TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, 

DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T 
HD+ (Astra)
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
• Konvertor LNB: Podpora 1 až 4 konvertory LNB, 

DiSEq 1.0

Príkon
• Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V 50 Hz
• Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C
• Trieda energetického štítku
• Energetický štítok Európskej únie: 135 W
• Ročná spotreba energie: 187 kW·h
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,1 W
• Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,01 W
• Funkcie úspory energie: Časovač automatického 

vypnutia, Režim Eko, Svetelný senzor, Vypnutie 
obrazu (pre rádio)

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

1383 x 806 x 60 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

1383 x 870 x 241 mm
• Hmotnosť výrobku: 25 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 29,5 kg
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 400 x 

400 mm
• Šírka stojana: 706 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Diaľkové ovládanie, 2 x 3D okuliare, Stolový 
otočný stojan, Stručná príručka spustenia

• Voliteľné príslušenstvo: 3D okuliare PTA507, 3D 
okuliare PTA517, Kamera pre Skype PTA317

•
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Technické údaje
Smart LED TV
152 cm (60”) 3D Max, DVB T2/C/S2

* Funkcia ukazovadla diaľkového ovládania k dispozícii 
prostredníctvom aktualizácie softvéru na jeseň roku 2012

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a 
uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. 
Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich 
zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* Funkcia Wi-Fi Smart Screen k dispozícii prostredníctvom aktualizácie 
softvéru na jeseň roku 2012

* Net TV: Navštívte www.philips.com/smarttv a zistite ponuku služieb 
vo vašej krajine.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného 
vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. 
Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke 
podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú 
podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho 
operátora.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie 
televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy 
IEC62087 Ed 2.

* Kamera pre Skype sa predáva samostatne
* Nahrávanie na zariadenie USB je určené len pre digitálne kanály 

(môžu platiť obmedzenia pre určité krajiny alebo kanály), nie pre 
analógové vysielanie ani externé vstupy. Nahrávanie môže byť 
obmedzené ochranou proti kopírovaniu vysielania (CI+).

http://www.philips.com

