
 

 

„Philips“ 6000 series
Itin plonas 4K „Smart TV“ 
LED televizorius su „Pixel 
Plus Ultra HD“

164 cm (65 in)
„4K Ultra HD LED“ televizorius
„Dual Core“
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

65PUS6121
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in plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
 „Pixel Plus Ultra HD“
gaukitės praktiška elegancija ir išmaniomis ryšio funkcijomis. „Philips“ 6100 serijos televizoriai 

iskiria 4K „Ultra HD“ kokybės vaizdu, kad matytumėte kiekvieną detalę. Integruota „Smart TV“ 
kcija lengva naudotis ir tai puikus pasirinkimas norint mėgautis pramogomis be rūpesčių.

Elegantiškai pateiktos esminės funkcijos
• Itin plonas tamsinto sidabro mentės formos stovas
• Itin plonos „Ultra Slim“ linijos suteikia grakštumo

Aistra vaizdo kokybei
• 4K „Ultra HD“ – raiška, kokios dar neteko matyti
• Pamatykite „Ultra HD“ kokybės vaizdą su „Pixel Plus Ultra HD“
• „Micro Dimming“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą
• Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galėtumėte mėgautis kokybišku 4K

Su šiuo „Smart TV“ junkitės prie didesnio pasaulio
• „Smart TV“ – atraskite naują dar neištirtą pasaulį



 Tamsinto sidabro mentės formos stovas
Itin plonas ir nepriekaištingos išvaizdos. Dėl 
tamsinto sidabro mentės formos stovo naujasis 
„Philips“ televizorius tarsi kybo ore. Tai tapo 
įmanoma panaudojus itin tvirtą aukščiausios 
kokybės plieną ir suteikus jam futuristinę 
išvaizdą.

4K „Ultra HD“
„Ultra HD“ televizorius yra keturis kartus 
geresnės raiškos nei įprastas „Full HD“ 
televizorius. Dėl daugiau nei 8 milijonų pikselių 
ir mūsų unikalios „Ultra Resolution Upscaling“ 
technologijos galėsite mėgautis geriausia 
įmanoma vaizdo kokybe. Kuo geresnė 
originalaus turinio kokybė, tuo geresnės 
raiškos vaizdus matysite. Mėgaukitės didesniu 
ryškumu, geresniu vaizdo gyliu ir kontrastu, 
sklandžiais natūraliais judesiais ir 
nepriekaištingomis detalėmis.

„Pixel Plus Ultra HD“
Mėgaukitės išskirtiniu 4K „Ultra HD“ ryškumu, 
kurį jums dovanoja „Philips“ sukurtas „Pixel 
Plus Ultra HD“ modulis. Jis optimaliai 
sureguliuoja vaizdo kokybę, kad perteiktų 
tolygų, sklandų vaizdą su neįtikėtinomis 
detalėmis ir gyliu. Dėl atkuriamos tamsesnės 
juodos ir ryškesnės baltos spalvos, galite 
mėgautis aiškiais 4K vaizdais.

Smart TV

Įgykite išmanesnės patirties, nei žiūrėdami 
įprastą televizorių. Nuomokitės ir siųskitės 
filmus, vaizdo įrašus, žaidimus iš internetinių 
vaizdo įrašų parduotuvių. Su „Smart TV“ 
žiūrėkite mėgstamus televizijos kanalus 
internete ir mėgaukitės augančia internetinių 
programų pasiūla.

„Micro Dimming“

Mūsų speciali programinė įranga analizuoja 
vaizdą 6 400 skirtingų zonų ir atitinkamai jį 

sureguliuoja, kad galėtumėte mėgautis 
neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe 
stebėdami itin tikroviškus vaizdus.

Itin plona „Ultra Slim“ konstrukcija

Elegantiškas. Inovatyvus. Grakštus. Preciziškas. 
Itin plona „Philips Ultra Slim“ konstrukcija. 
Nenuostabu, kad toks plonas įrenginys 
patraukia dėmesį ir suteikia interjerui 
rafinuotumo.

HEVC palaikymas 4K transliacijoms
Pritaikius naują HEVC (H.265) standartą galima 
mėgautis kokybiškomis 4K raiškos 
transliacijomis.
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Ypatybės
Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
164 cm (65 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, „Dual Core“, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
Vaizdas / ekranas
• Didžiausias skaisčio santykis: 65 %
• Ekranas: „4K Ultra HD LED“
• Ekrano įstrižainės dydis: 65 in / 164 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 3 840x2 160
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ryškumas: 350 cd/m²
• Vaizdo išryškinimas: „Pixel Plus Ultra HD“, „Micro 

Dimming“

„Smart TV“ funkcijos
• Vartotojo sąveika: „MultiRoom“ klientas, 

SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“*
• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų 

parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social 
TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“

• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 
aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo 
diegimo vedlys, Nustatymų vedlys

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, 
Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, 
Padidinimas, išplėtimas

• „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo 
programa*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar 
rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 16 W
• Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus 

garsas, Automatinis garso išlyginimas, Sumanusis 
garsas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 4
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 3
• Bevielės jungtys: Integruota „Wi-Fi 11n 2x2“, „Wi-

Fi Direct“
• Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus 

CI+“, Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso 
K / D įvestis, Garso įvestis (DVI), Ausinių išvestis, 
Paslaugos jungtis, „Ethernet“ LAN RJ-45

• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“)*, 
Paleidimas vienu paspaudimu

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

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

• Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SUB, 
.TXT, .AAS

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, 
WMA v2 iki v9,2, WMA-PRO (v9 ir v10)

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestys, HDMI1/2: iki FHD 1920 x 

1080 esant 60 Hz, iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 
30 Hz

• Kompiuterio įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 
2160 esant 60 Hz

• Vaizdo įvestys, HDMI1/2: iki 4K UHD 3840 x 2160 
esant 30 Hz, iki FHD 1920 x 1080 esant 60 Hz

• Vaizdo įvestys, HDMI3/4: iki 4K UHD 3840 x 2160 
esant 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• HEVC palaikymas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/

S2
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM
• TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis 

programų gidas
• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Maitinimas
• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 80 W
• Metinis energijos suvartojimas: 117 kW·h
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A++
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 
Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1598 x 980 x 200 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1457,9 x 849,3 x 89,5 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

1565,35 x 907,4 x 259 mm
• TV stovo pločio matmuo: 1565,35 mm
• Gaminio svoris: 23,5 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 24 kg
• Svoris su pakuote: 32 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200mm

Spalva ir apdaila
• Televizoriaus priekis: Itin blizganti juoda

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Maitinimo 

laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos 
instrukcijos ir teisinė informacija, Stalinis stovas, 2 
x AAA baterijos

•
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Specifikacijos
Itin plonas 4K „Smart TV“ LED televizorius
164 cm (65 in) „4K Ultra HD LED“ televizorius, „Dual Core“, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios 

funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat 
priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio 
ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
smarttv.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su 
„Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

http://www.philips.com

