
 

 

Philips 8600 series
LED-televizor 4K s 
tehnologijo Quantum Dot 
in Android TV, 3-stransko 
osvetlitvijo Ambilight in 
tehnologijo P5 Perfect 
Picture164 cm (65 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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D-televizor 4K s kvantnimi točkami z Android TV

3-stransko funkcijo Ambilight
volucionarna serija Philips 8600 uporablja tehnologijo LED-zaslonov s kvantnimi točkami in se ponaša 

jemnim procesorjem P5 na lebdečem zvočniškem modulu. Vrhunsko izdelan televizor ponuja 

pljivo resnično sliko in zvok, ob katerem vam bo zastal dih, zato se pripravite na užitke, ki se jim ne 

ste mogli upreti.

Vidna lahkotnost
• Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije
• Izpopolnjene podrobnosti: zmogljiv in čudovit televizor

Nagrajena vrhunska zmogljivost
• Popolna slika s tehnologijo Philips P5 Perfect Picture
• Za popolno certificirano izkušnjo razvedrila v vrhunski izjemni visoki ločljivosti
• Izjemen kontrast, barve in ostrina s funkcijo HDR Perfect
• Tehnologija Perfect Color prinaša vse barvne možnosti

Razburljivo. Neomejeno. Zmogljiv program Android
• Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips: več kot samo televizor
• Izdelano za boljšo izkušnjo s storitvijo Netflix

Odkrijte čudovit zvok
• Vidna artikulacija zvoka razkrije vso lepoto zvoka
• Z zvokom DTS HD Premium Sound slišite vse podrobnosti



 3-stranska funkcija Ambilight
Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, 
zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen 
televizor. Philipsova edinstvena tehnologija 
Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše 
užitke ob gledanju, saj s strani televizorja 
oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli 
televizorja. Barve, živahna slika in napeto 
dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni 
prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, 
zanimivejše in pristnejše.

Pristni materiali
Vaš dom odraža vaš slog. Zato so naši 
oblikovalci izbrali nežne in prefinjene barve in 
kakovostne površine, kot je brušeni krom, da 
naši televizorji idealno dopolnjujejo opremo 
vašega doma.

Tehnologija P5 Perfect Picture
Nova Philipsova tehnologija P5 za kakovost 
slike z najsodobnejšim algoritmom digitalno 
optimira vse, kar gledate. Mehanizem P5 ima 
izjemno povečano moč obdelave, zato 
omogoča kar za 50 % boljšo splošno kakovost 
slike. Tako boste lahko uživali v najglobljih 
črnih in najsvetlejših belih odtenkih, 
najživahnejših čudovitih barvah ter naravnih in 
pristnih kožnih odtenkih. Ogledali si boste 
izjemno ostre slike z neverjetnimi 
podrobnostmi in globino pri katerem koli 

žanru vse od športnih dogodkov do filmov, in 
sicer vedno ter iz vsakega vira.

Ultra HD Premium
S popolnoma certificiranim Philipsovim 
televizorjem Ultra HD Premium lahko uživate 
v novih televizijskih vsebinah HDR ter 
občudujete jasno in podrobno ločljivost 
Philipsovega televizorja, ki omogoča sliko z 
vrhunsko globokimi kontrasti. Ob vseh teh 
lastnostih skupaj z izjemno privlačno 
osvetlitvijo in čudovitim kalejdoskopom barv 
boste povsem navdušeni.

High Dynamic Range Perfect
High Dynamic Range Perfect je vrhunska 
tehnologija, ki z izboljšanim kontrastom in 
intenzivnejšimi barvami na novo postavlja 
temelje domačega razvedrila. Prepustite se 
čutnemu doživetju, ki pričara izviren naboj in 
energijo dela in s tem natančno poustvarja 
režiserjevo vizijo. In rezultat? Zdaj lahko 
uživate v svetlih poudarkih, neprekosljivem 
kontrastu in pristnih barvah. Tako intenzivne 
podrobnosti lahko doživite le s tehnologijo 
HDR Perfect: televizor, kot ga še niste videli.

Perfect Color
Philipsova tehnologija Perfect Color prinaša 
realistične in pristne barve z neverjetnim 

številom odtenkov. Uživajte v izjemno širokem 
barvnem spektru v kombinaciji z našo najbolj 
prefinjeno obdelavo barv. Tehnologija Perfect 
Color združuje barvno lestvico s 100-
odstotnim širokim barvnim razponom in 
obdelavo 2250 bilijonov barv, zaradi česar vam 
ta televizor daje občutek, kot da gledate skozi 
okno v svet.

TV-vsebine
Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips 
nudita več kot običajen televizor: prinašata vam 
obsežno spletno zbirko filmov, TV-oddaj, 
glasbe, aplikacij in iger. V velik, 16 GB razširljiv 
pomnilnik lahko shranite vso svojo priljubljeno 
vsebino in namestite še več aplikacij.

DTS HD Premium Sound
Odlični zvočniki televizorja potrebujejo 
zmogljivo tehnologijo obdelave, ki ohranja 
čistost izvirne zvočne vsebine. DTS HD 
Premium Sound uporabnikom zagotavlja 
izkušnjo, ki jo pričakujejo od vrhunske 
obdelave zvoka: pristen prostorski zvok z 
globokimi, bogatimi nizkimi zvoki in kristalno 
jasnimi dialogi pri najvišjih stopnjah glasnosti, 
brez nihanja, rezanja in popačenja.
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Značilnosti
LED-televizor 4K s Quantum Dot in Android TV
164 cm (65 palcev) LED-televizor 4K Ultra HD, Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



Ambilight
• Različica Ambilight: 3-stransko
• Osvetlitev okolice - funkcije: Prilagoditev barvi stene, 

Način za salonsko vzdušje, Način igre, Ambilight Music, 
Vgrajena osvetlitev Ambilight+hue

Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 65 palec / 164 cm 
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
• Razmerje stranic: 16:9
• Svetlost: 700 cd/m²
• Tehnologija za slikovne pike: Tehnologija P5 Perfect 

Picture
• Izboljšava slike: Perfect Natural Motion, Izjemno visoka 

ločljivost, 3200 PPI, Micro Dimming Pro
• Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %

Android
• OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, 

Google Play Music*, Iskanje Google, YouTube
• Velikost pomnilnika: 16 GB, Razširljivo s pomnilnikom 

USB

Funkcije Smart TV
• Uporabniška izkušnja: SimplyShare
• Interaktivni televizor: HbbTV
• Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
• Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt 

internetni brskalnik, TV na zahtevo, Youtube, Social TV
• Enostavna namestitev: Samodejno zaznavanje naprav 

Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za 
namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah

• Enostavna uporaba: Gumb za hitro odpiranje menija 
Smart, Navodila na zaslonu

• Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za 
samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, 
Nadgradnja vdelane programske opreme prek 
vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske 
opreme

• Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, 
Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Povečava, 
raztegovanje

• Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, 
Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

• Daljinski upravljalnik: s tipkovnico

Obdelovanje
• Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 50 W

• Izboljšava zvoka: Clear Sound, Smart Sound, DTS–HD 
Premium Sound

• Zvočne funkcije: Tehnologija Double Ring

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 4
• Število priključkov USB: 2
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Brezžične povezave: Dvopasovni, Vgrajen Wi-Fi 11ac 

2x2
• Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), 

Digitalni zvočni izhod (optični), Antena IEC75, Satelitski 
priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, 
Izhod za slušalke

• Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, zvočni povratni 
kanal (ARC)

• EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega 
upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklop sistema v 
stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom

• HDCP 2.2: Da, na HDMI1, Da, na HDMI2

Večpredstavnostne aplikacije
• Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 

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

• Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
• Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do 

v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
• Slikovni formati: JPEG

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 60 Hz
• Računalniški vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Video vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 60 Hz
• Video vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
• Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
• Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik 

po programih
• Indikator jakosti signala
• Teletekst: 1000-stranski Hypertext
• Podpora za HEVC

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,3 W
• Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
• Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni 

izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
• Razred na energetski oznaki: B
• Moč na energetski oznaki EU: 202 W
• Letna poraba energije: 295 kWh
• Vsebnost živega srebra: 0 mg
• Vsebnost svinca: Da*

Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 1616 x 1028 x 185 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1458,08 x 850,31 x 46,61 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

1458,08 x 904,36 x 343,27 mm
• Širina televizijskega stojala: 766,51 mm
• Teža izdelka: 25,53 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 28,27 kg
• Teža vključno z embalažo: 36,4 kg
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 400 

x 400 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

bateriji AA, Napajalni kabel, Mini vtič za kabel L/R, Mini 
vtič za kabel YPbPr, vodnik za hiter začetek, Brošura s 
pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

•
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Specifikacije
LED-televizor 4K s Quantum Dot in Android TV
164 cm (65 palcev) LED-televizor 4K Ultra HD, Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta 
odvisna od države in operaterja.

* Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več 
podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 
dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni 

operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko 
ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za 
podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in 
naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s 

podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za 
Google Cast.

* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede 
na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne 
naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja 
in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: 
www.philips.com/smarttv.

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga 
lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede 
na državo in kanal.

* Odjemalec in strežnik za več prostorov podpira samo nekodirane 
digitalne programe.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, 
kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami 
direktive RoHS.

* Za zvočniški modul, zvočnik in druge zvočne naprave potrebujete 
povezavo HDMI.

http://www.philips.com

