
 

 

Philips 9800 series
Ултратънък 4K UHD 
телевизор, работещ с 
Android™, с 4-странен 
Ambilight и Perfect Pixel 
Ultra HD
164 см (65")
4K Ultra HD LED телевизор
Hex Core
Двоен тунер DVB-T/T2/C/S/S2
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лтратънък 4K UHD LED телевизор, работещ с Android

 4-странен Ambilight
ънете червения килим: Серията Philips 9800, работеща с Android, представя най-доброто 

tra HD изображение с ненадминат контраст. Безжичният събуфър и 4-странният Ambilight 
здават максимално кинематографско усещане. Пуканките не са включени в комплекта.

Кой каза, че само ангелите имат ореоли
• Ambilight 4-странен: представете си телевизора си в ореол от светлина

Любов от пръв поглед
• Финални щрихи: телевизор, който изглежда толкова добре, колкото и се представя

Вижте. Чуйте. Изживейте.
• 4K Ultra HD: разделителна способност, каквато не сте виждали никога преди
• 1200 Hz PMR за съвършени плавно движещи се изображения
• Perfect Pixel Ultra HD – открийте поразително качество на картината
• Удостоената с награди Micro Dimming Premium за искрящ контраст
• Безжичен субуфър: усетете изключителния звук

Развлечения със скоростта на светлината
• Магазин Google Play™ — светът на една ръка разстояние
• Двойният тунер ви позволява да гледате или записвате повече от една програма
• Посочвайте, пишете на клавиатура, говорете или правете жестове — действително Smart 
взаимодействие

• От приложения до Cloud TV: повече онлайн развлечения от всякога



 4-странен Ambilight
Създали сте дом, който не е просто къща, 
така че защо да не изберете телевизор, 
който също е топъл и уютен? Най-
удивителното ни изживяване с Ambilight 
проектира особено широко сияние около 
четирите страни на телевизора ви върху 
близката стена. Екранът ви изглежда много 
по-широк, усещането е значително по-
добро… а телевизорът ви сякаш се рее във 
въздуха. Цветовете, наситеността и 
вълнението се преместват отвъд екрана и 
влизат в хола ви, като донасят по-
възхитително, емоционално и завладяващо 
зрителско изживяване.

Естествени материали
Домът ви отразява вашия стил. Дизайнерите 
ни избраха ненатрапчиви, изтънчени 
цветове и покрития и ги комбинираха с 
автентични качествени материали, за да 
създадат дизайн за телевизор, който се 
вписва безпроблемно в интериора ви.

4K Ultra HD разделителна способност
Гледайте телевизия като никога досега 
благодарение на четири пъти по-високата 
разделителна способност в сравнение с 
обикновен Full HD телевизор. 3840 x 2160 
пиксела предоставят толкова фин, толкова 
реалистичен образ, че той се превръща в 
прозорец към един нов свят.

Perfect Pixel Ultra HD
Надграждайки върху наследството на 
качествената картина, което ни донесе 
много награди, ние изведохме високата 
разделителна способност до изцяло ново 
ниво. Алгоритмите за обработка на 
картината на нашата система Perfect Pixel 
Ultra HD конвертират всеки входящ образ в 
4K Ultra HD разделителна способност на 
екрана ви. Резултатът? Независимо дали 
гледате видео онлайн, или съдържание, 
заснето с UHD, ще се наслаждавате на 
съвършената рязкост, движение, яснота, 
цвят и контраст от Philips.

1200Hz PMR Ultra HD
Нищо не може да се сравни с притока на 
адреналин по време на игра, скоростни 
спортни събития или екшън филми на Ultra 
HD телевизор. Ето защо този телевизор 
Philips има 1200 Hz Perfect Motion Rate Ultra, 
така че да се наслаждавате на съвършени 
плавно движещи се изображения с Ultra HD 
разделителна способност. Защото въпреки 
че пулсът ви може да прескача, 
изображението, което гледате, не би 
трябвало.

Micro Dimming Premium
Удостоен с награди контраст при всякакво 
осветление. Philips Micro Dimming Premium 
създава по-дълбоки черни тонове и по-ярки 
бели благодарение на интелигентния 
алгоритъм, който анализира картината зона 
по зона и регулира LED светлината 
съответно. Резултатът е невероятен 
контраст, рязкост и поразително качество 
на картината — ден и нощ.

Безжичен събуфър
Почувствайте силата на звука. Включили сме 
безжичен събуфър с ултрабаси, за да внесем 
повече дълбочина във вашето преживяване. 
50 W мощност осигуряват висококачествен 
звук, който ще преобрази околното 
пространство във вашата стая. Той е 
безжичен и достатъчно тънък, за да го 
поставите дискретно под вашия диван или 
до стената, за да можете да създадете 
завладяващо звуково изживяване навсякъде 
в дома ви.

Магазин Google Play™
Почувствайте се като дете в магазин за 
бонбони. Насладете се на вкусен 
асортимент от приложения, игри и всички 
неща, налични в магазина Google Play™, 
като например браузъра Chrome™, 
YouTube™, Google Movies, Google Music, 
приложения за социални мрежи и още… и 
всичко това на вашия телевизор с 
Android™.

Двоен тунер
Никога повече не се карайте за това, какво 
да гледате. С двоен тунер на телевизора си 

можете да гледате любимия си сериал и 
футболна среща — едновременно. Нашата 
двойна функция за запис ви позволява да 
гледате една програма, докато записвате 
друга, така че винаги да имате нещо добро 
за гледане по-късно.

4-странен Ambilight
Ambilight 4-странен: представете си 
телевизора си в ореол от светлина
Създали сте дом, който не е просто 
къща, така че защо да не изберете 
телевизор, който също е топъл и 
уютен? Най-удивителното ни 
изживяване с Ambilight проектира 
особено широко сияние около 
четирите страни на телевизора ви върху 
близката стена. Екранът ви изглежда 
много по-широк, усещането е 
значително по-добро… а телевизорът 
ви сякаш се рее във въздуха. Цветовете, 
наситеността и вълнението се 
преместват отвъд екрана и влизат в 
хола ви, като донасят по-възхитително, 
емоционално и завладяващо зрителско 
изживяване.

Hex Core
Мощта на Hex Core и 
Android на вашия 4K 
Ultra HD телевизор
Затегнете коланите; това 
е телевизионна система 

като никога преди. С Android на вашия 
Ultra HD телевизор ще се наслаждавате 
на съвършените изображения, ще 
провеждате видеоразговори и ще 
общувате по начин, който е супер бърз, 
интуитивен и забавен. Роботът на 
Android освобождава силата на 
множеството ядра, разпределени по 
множество процесори, за да 
изпълняват задачи със светкавична 
скорост и абсолютна лекота.
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Акценти
Ултратънък 4K UHD телевизор, поддържан от Android™
164 см (65") 4K Ultra HD LED телевизор, Hex Core, Двоен тунер DVB-T/T2/C/S/S2



• Приложение Philips TV Remote*: Управление, Simply 
• Телевизионен справочник на програмите*: Електронен 
Ambilight
• Версия на Ambilight: 4-странен
• Функции на Ambilight: Вграден Ambilight+hue, 
Приспособяване към цвета на стената, Режим за игра, 
Светлина тип "фоайе"

Картина/дисплей
• Дисплей: 4K Ultra HD LED
• Размер на екрана по диагонал: 65 инч / 164 см 
• Разделителна способност на екрана: 3840x2160
• 3D: Active 3D, Игри с двама играчи на цял екран*, 
Първокласно 2D-3D конвертиране

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Яркост: 500 cd/m²
• Pixel engine: Perfect Pixel Ultra HD
• Подобрение на картината: Perfect Natural Motion, Micro 

Dimming Premium, Bright Pro, Локален контраст, 
Разделителна способност Ultra, 1200 Hz PMR Ultra

Android
• Операционна система Android: 4.2.2 (Jelly Bean)
• Предварително инсталирани приложения: Браузър 

Google Chrome, Търсене, Гласово търсене, Google Play 
филми*, Google Play музика*, YouTube, OnLive*

• Приложения от Google PlayStore: ТВ библиотеки, TV 
player

• Размер на паметта за инсталиране на приложения: 1,6 
GB, разширяема чрез USB твърд диск

Smart TV
• Интерактивна телевизия: HbbTV
• Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, Netflix*, 
Онлайн приложения, Онлайн видео магазини

• Social TV: Skype, Twitter

Интелигентно взаимодействие
• Дистанционно управление: с показалец, с клавиатура, 
Глас*

• Взаимодействие с потребителя: SimplyShare, Cloud TV* 
и Cloud Explorer, DropboxTM, MultiRoom клиент и 
сървър*, Wi-Fi Miracast Certified*

• Вградена Smart камера: Управление с жестове, Skype, 
Рязкост, адаптираща се според разстоянието

• Програма: Pause TV, Запис на USB*
• Лесно инсталиране: Автоматично откриване на 
устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, 
Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ 
при настройки

• Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно 
ръководство за потребителя

• Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за 
авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван 
през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

• Настройки на формата на екрана: Основна – Запълване 
на екрана, Побиране на екрана, Усъвършенствана – 
Изместване, Мащаб, Разтягане, Оригинален

Share, Телевизионна програма, Wi-Fi Smart Screen

Обработка
• Мощност за обработка: Hex Core

Звук
• Изходна мощност (RMS): 30 W (2 x 15W)
• Изходна мощност на събуфъра: 50 W
• Звукови характеристики: Ambi wOOx, Естествен звук, 

HD Stereo
• Подобрение на звука: Incredible Surround, Incredible 

Surround 3D, Clear Sound, Автоматично изравняване 
звук, Динамично подобрение на басите, DTS premium

Възможности за свързване
• Брой HDMI връзки: 4
• Брой компонентни входове (YPbPr): 1
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• Брой USB портове: 3
• Безжични връзки: Интегриран Wi-Fi 11n, 2x2 
двулентова, Soundbeam

• Други връзки: Антена IEC75, 2x сателитен вход, 2х Общ 
интерфейс Plus (CI+), CI+1,3 сертифицирана, Ethernet-
LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход 
Л/Д, Изход за слушалки, Сервизен съединител

• HDMI функции: 4K, 3D, Канал за връщане на аудио
• EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното 
управление, Управление на системния звук, Готовност 
на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, 
Изпълнение с едно докосване

• HDCP 2.2: Да, на HDMI1

Мултимедийни приложения
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: 
Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, 3GP

• Поддържани формати на субтитрите: .AAS, .SMI, .SRT, 
.SUB, .TXT, MKV/SRT

• Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, 
WMA (v2 до v9.2)

• Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, 
BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Поддържана разделителна способност на 
дисплея
• Компютърни входове на всички HDMI: до 4K Ultra HD 

3840 x 2160, @ 60 Hz
• Видео входове на всички HDMI: до 4K Ultra HD 3840 x 

2160 p, @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: 2x DVB-T/T2/C/S/S2, Поддръжка на 

Astra HD+
• Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
справочник на програмите за 8 дни
• Индикатор за силата на сигнала
• Телетекст: 1200 страници хипертекст

Захранване
• Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 

Hz
• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 216 W
• Консумация на енергия годишно: 300 kWh
• Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 

W
• Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3 W
• Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен 
таймер за изключване, Светлинен сензор, Изключване 
на образа (за радио)

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1589 x 1054 x 307 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1495 x 839 x 58 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

1510 x 904 x 271 мм
• Тегло на изделието: 35 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 35,7 кг
• Тегло вкл. опаковката: 55,2 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 400 мм
• Покритие (отзад): Черно
• Покритие (отпред): Матирано тъмно сиво
• Покритие (отстрани): Тъмно сив гланц

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Безжичен събуфър, 2 чифта 
активни 3D очила, Дистанционно управление, 2 бр. 
батерии тип AA, Стойка на крачета, Захранващ кабел, 
Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси 
и безопасност

• Допълнителни аксесоари: Активни очила PTA509, 
Активни очила PTA519

•
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Спецификации
Ултратънък 4K UHD телевизор, поддържан от Android™
164 см (65") 4K Ultra HD LED телевизор, Hex Core, Двоен тунер DVB-T/T2/C/S/S2

* Предлагането на приложението Philips TV Remote и свързаните 
с него функции зависи от модела телевизор и страната, както и 
от модела смарт устройство и неговата операционна система. За 
повече информация посетете: www.philips.com/TV.

* Функцията за маркиране зависи от използваното приложение от 
Smart TV.

* Предлаганите приложения за Android се различават според 
държавата. За повече подробности посетете вашия Google Play 
Магазин.

* За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за 
да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна

* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и 
записите може да са ограничени чрез защита на предаването 
срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени 
страни и канали.

* Android, Google Play и други марки са запазени марки на Google 
Inc.

* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, 
за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на 
описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 
6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още 
не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със 
свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB 
оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да 
бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за 
поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за 
условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор 
за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи 
от страната и оператора.

* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

http://www.philips.com

