
 

 

Philips 9800 series
Svært slank 4K UHD-TV 
drevet av Android™ med 
firesidig Ambilight og 
Perfect Pixel Ultra HD

164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Seks kjerner
Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2
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ltraslank 4K UHD LED-TV drevet av Android

ed firesidig Ambilight
ll ut den røde løperen: Philips 9800-serien drevet av Android har det beste Ultra HD-
det med førsteklasses kontrast. En trådløs subwoofer og firesidig Ambilight maksimerer 
oopplevelsen. Popcorn er ikke inkludert.

Hvem har sagt at bare engler har glorier
• Firesidig Ambilight: tenk deg TV-en i en aura av lys

Kjærlighet ved første blikk
• Siste finpuss – en TV som ser like godt ut som den fungerer

Se, hør og opplev.
• 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
• 1200Hz PMR Ultra HD for det ultimate innen jevne bilder i bevegelse
• Perfect Pixel Ultra HD – oppdag slående bildekvalitet
• Prisbelønnet Micro Dimming Premium for enestående kontrast
• Trådløs subwoofer: kjenn på den ultimate lydopplevelsen

Underholdning med lysets hastighet
• Google Play™ store – verden lett tilgjengelig
• Dobbel tuner gjør at du kan se på og ta opp mer enn ett program
• Pek, skriv, snakk eller gjør håndbevegelser – virkelig Smart samhandling
• Fra applikasjoner til Cloud TV – du finner mer Internett-underholdning enn noen gang



 Firesidig Ambilight
Du har skapt et hjem som er mer enn bare et 
hus, så hvorfor ikke velge en TV som er varm 
og innbydende? Vår hittil mest fantastiske 
Ambilight-opplevelse projiserer en ekstra bred 
glød fra fire sider av TV-skjermen på veggen 
rundt. Skjermen virker mye bredere og gir deg 
en forsterket opplevelse – og TV-en ser ut som 
den svever i luften. Farge, liv og spenning går 
utover skjermen og inn i stuen og bringer med 
seg en mer spennende, intens og 
altoppslukende seeropplevelse.

Ekte materialer
Hjemmet gjenspeiler stilen din. Våre designere 
har valgt diskré, sofistikerte farger og 
overflater som kombineres med ekte 
kvalitetsmaterialer, noe som resulterer i TV-
design som står i stil med interiøret.

4K Ultra HD-oppløsning
Se på TV som aldri før, takket være fire ganger 
så høy oppløsning som på en vanlig Full HD-
TV. 3840 x 2160 piksler gir et bilde som er så 
detaljert og realistisk, at det er som et vindu ut 
mot en ny verden.

Perfect Pixel Ultra HD
Vi har tidligere vunnet priser for bildekvalitet, 
og nå har vi tatt høydefinisjons bildekvalitet 
opp på et helt nytt nivå. 
bildebehandlingsalgoritmene til vår Perfect 
Pixel Ultra HD-motor konverterer alle 
bildesignaler til 4K Ultra HD-oppløsning på 
skjermen. Og resultatet? Enten du ser på video 
på Internett eller vanlig UHD-innhold, gir 
Philips deg det ultimate innen skarphet, 
bevegelse, brukervennlighet, farge og kontrast.

1200Hz PMR Ultra HD
Ingenting slår adrenalinkicket spill, intense 
sportsopplevelser eller actionfilmer gir. Derfor 
har denne Philips-TV-en 1200Hz Perfect 
Motion Rate Ultra slik at du kan glede deg over 
det ultimate innen jevne bilder i bevegelse i 
Ultra HD. For selv om pulsen din kan hoppe, 
bør bildet du ser på, ikke gjøre det.

Micro Dimming Premium
Prisbelønnet kontrast under alle lysforhold. 
Philips Micro Dimming Premium har dypere 
svarte farger og lysere hvitfarger takket være 

den smarte algoritmen som analyserer bildet 
del for del, og justerer LED-lyset deretter. 
Resultatet er enestående kontrast, skarphet og 
imponerende bildekvalitet – både dag og natt.

Trådløs subwoofer
Føl kraften av lyd. Vi har inkludert en trådløs 
Ultra Bass-subwoofer for å gi større dybde til 
TV-opplevelsen. En styrke på 50 W gir lyd med 
høy effekt, som forvandler den omsluttende 
lyden i rommet. Den er trådløs, og tynn nok til 
å plasseres diskrét under sofaen eller mot 
veggen, slik at du kan skape en virkelig 
fengslende lydopplevelse hvor som helst i 
huset.

Google Play™ store
Føl deg som et barn i godteributikken. Nyt et 
herlig utvalg av apper, spill og alle godsakene 
som er tilgjengelige fra Google Play™store, 
som Chrome™-nettleseren, YouTube™, 
Google Movies, Google Music, sosiale 
nettverksapper og mer – alle på TV-en drevet 
av Android™.

Dobbel tuner
Dere behøver aldri mer å krangle om hva dere 
skal se på. Med en dobbel tuner på TV-en kan 
du se på favorittseriene og en fotballkamp 
samtidig. Funksjonen for dobbelt opptak gjør at 
du kan se på ett program mens du tar opp det 
andre slik at du alltid har noe fantastisk å se på 
senere.

Smart samhandling
Det har aldri vært enklere eller morsommere 
å kommunisere med TV-en. Den totalt 
intuitive fjernkontrollen har alle de vanlige 
funksjonene som hurtigtaster, musefunksjon 
for pek og klikk og tastatur på den vendbare 
siden – og det er mer. Vil du senke volumet? 
Med en enkel håndbevegelse (ingen 
fjernkontroll nødvendig) gjenkjenner det 
innebygde kameraet bevegelsen og justerer i 
forhold til den. Føles det ikke som du bruker 
tastaturet? Snakk inn i fjernkontrollen og 
resultatene vises på TV-skjermen. En genuint 
smartere opplevelse for deg.

Apper, Cloud TV* og Explorer
Tenk deg en voksende Smart app-portefølje på 
TV-en. Fra YouTube til musikk, video-on-

demand og mer. Du kan tilpasse hvilke 
applikasjoner du vil legge til på 
instrumentbordet. Vil du ha mer? Du kan 
utforske Cloud TV. Med hundrevis av 
førsteklasses internasjonale kanaler kan du på 
en fantastisk måte se på favorittprogrammene 
og oppdage hva som er populært på den andre 
siden av jordkloden. Med Cloud Explorer kan 
du få tilgang til Dropbox™ for å vise (og dele) 
favorittbilder og videoer på den store 
skjermen.

Firesidig Ambilight
Firesidig Ambilight: tenk deg TV-en i en 
aura av lys
Du har skapt et hjem som er mer enn bare 
et hus, så hvorfor ikke velge en TV som er 
varm og innbydende? Vår hittil mest 
fantastiske Ambilight-opplevelse 
projiserer en ekstra bred glød fra fire 
sider av TV-skjermen på veggen rundt. 
Skjermen virker mye bredere og gir deg 
en forsterket opplevelse – og TV-en ser ut 
som den svever i luften. Farge, liv og 
spenning går utover skjermen og inn i 
stuen og bringer med seg en mer 
spennende, intens og altoppslukende 
seeropplevelse.

Seks kjerner
Styrken i seks kjerner og 
Android på 4K Ultra HD-
TV
Fest bilbeltet. Dette er en 
TV-motor du aldri har 

opplevd før. Med Android på Ultra HD 
TV-en kan du glede deg over ultimate 
jevne bilder, foreta videosamtaler, og 
chatte på en måte som er svært rask, 
svært intuitiv og fantastisk morsom. 
Android-roboten frigjør effekten fra flere 
kjerner fordelt på flere prosessorer slik at 
ting skjer med lynets hastighet og veldig 
enkelt.
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Høydepunkter
Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™
164 cm (65") 4K Ultra HD LED-TV, Seks kjerner, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2



• Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll • Videoinnganger på alle HDMI: opptil 4K Ultra HD 
Ambilight
• Ambilight-versjon: Firesidig
• Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, 

Tilpasser seg fargene på veggen, Spillmodus, Lounge-
lysmodus

Bilde/skjerm
• Skjerm: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skjermstørrelse: 65 tommer / 164 cm 
• Paneloppløsning: 3840 x 2160
• 3D: Active 3D, Spilling på full skjerm for to spillere*, 

Førsteklasses konvertering fra 2D til 3D
• Sideforhold: 16:9
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Pikselmotor: Perfect Pixel Ultra HD
• Bildeforbedring: Perfect Natural Motion, Micro 

Dimming Premium, Bright Pro, Lokal kontrast, Svært 
høy oppløsning, 1200Hz PMR Ultra

Android
• Android OS: 4.2.2 (Jelly Bean)
• Forhåndsinstallerte apper: Google Chrome-

nettleseren, Søk, Talesøk, Filmer fra Google Play*, 
Musikk fra Google Play*, YouTube, OnLive*

• Google PlayStore-apper: TV-biblioteker, TV-spiller
• Minnestørrelsen for å installere apper: 1,6 GB, kan 

utvides med USB-harddisk

Smart TV
• Interaktiv TV: HbbTV
• Smart TV-apper*: Reprise-TV, Netflix*, Internett-

apper, Videobutikker på Internett
• Sosial TV: Skype, Twitter

Smart samhandling
• Fjernkontroll: med peker, med tastatur, Stemme*
• Brukersamhandling: SimplyShare, Cloud TV* og 

Cloud Explorer, DropboxTM, MultiRoom-klient og -
server*, Wi-Fi Miracast-sertifisert*

• Integrert Smart-kamera: Bevegelseskontroll, Skype, 
Skarphet med avstandstilpasning

• Program: Pause TV, USB-opptak*
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for 
nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

• Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på 
skjermen

• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 
fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, 
Stretch, Opprinnelig

• Philips TV Remote-app*: Kontroll, Simply Share, TV-
guide, Wi-fi Smart Screen

Behandling
• Behandlingskraft: Seks kjerner

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 30 W (2 x 15 W)
• Utgangseffekt for subwoofer: 50 W
• Lydfunksjoner: Ambi wOOx, Naturlig lyd, HD 

Stereo
• Lydforbedring: Incredible Surround, Utrolig 

Surround 3D, Clear Sound, Automatisk 
volumutjevning, Dynamisk bassforbedring, DTS 
premium

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• Antall USB-kontakter: 3
• Trådløse tilkoblinger: Integrert Wi-Fi 11n, 2 x  2 

dobbelbånd, SoundBeam
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, 2x 

satellittinngang, 2x Common Interface Plus (CI+), 
CI+1.3-sertifisert, Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydutgang (optisk), Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, 
Servicetilkobling

• HDMI-funksjoner: 4K, 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-
standby, Legg Plug & play til startskjermen, Ettrykks 
avspilling

• HDCP 2.2: Ja på HDMI1

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, 3 GP

• Tekstformatstøtte: .AAS, .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, 
MKV/SRT

• Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA 
(v2 opptil v9.2)

• Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, 
PNG, PNS

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger på alle HDMI: opptil 4K Ultra 

HD 3840 x 2160, @60 Hz
3840 x 2160p, @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: 2x DVB-T/T2/C/S/S2, Støtter Astra HD+
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programguide*: 8-dagers elektronisk 

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1200-siders hypertekst

Drift
• Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
• EUs energimerke for strøm: 216 W
• Årlig energiforbruk: 300 kWh
• Effektforbruk i standby: < 0,3 W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3 W
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)

Mål
• Eskemål (B x H x D): 1589 x 1054 x 307 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

1495 x 839 x 58 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

1510 x 904 x 271 millimeter
• Produktvekt: 35 kg
• Produktvekt (+stativ): 35,7 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 55,2 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm
• Overflate (bak): Svart
• Overflate (foran): Mørkegrå børstet
• Overflate (på siden): Mørkegrå høyglanset

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Trådløs subwoofer, 2 x Active 3D-

briller, Fjernkontroll, 2 x AA-batterier, Stativ med 
kantføtter, Nettledning, Hurtigstartveiledning, 
Brosjyre om regelverk og sikkerhet

• Ekstrautstyr: Active-briller PTA509, Active-briller 
PTA519

•
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Spesifikasjoner
Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™
164 cm (65") 4K Ultra HD LED-TV, Seks kjerner, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

* MyRemote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer 
etter TV-modell og land, i tillegg til smartenhetsmodell og OS. Hvis 
du vil ha flere detaljer, kan du gå til: www.philips.com/TV.

* Pekerfunksjonen avhenger av hvilken Smart TV-app som brukes.
* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
* For Smart-TV-apper kan du besøke www.philips.com/TV for å finne 

ut hvilke tjenester som tilbys i landet ditt.
* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 

kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google 
Inc.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke 
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks 
år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-
operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. 
Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. 
Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TV-en brukes.

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

* (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

http://www.philips.com

