
 

 

Philips 9000 series
Εξαιρετικά λεπτή 
τηλεόραση Smart LED με 
Ambilight XL 3 πλευρών 
και Ultra Pixel HD

213 εκ. (84")
Easy 3D
DVB-T/T2/C/S/S2

84PFL9708S
Βραβευμένη απόδοση

Τηλεόραση Ultra HD LED με Ambilight
Γνωρίστε την απόλυτη απόδοση και την ευκρίνεια εικόνας, με την τηλεόραση Ultra HD της 
σειράς Philips 9000. Το σύστημα Ultra HD Pixel χρησιμοποιεί εξαπύρηνη επεξεργασία για να 
αποδώσει πεντακάθαρες εικόνες, τόσο σε εγγενές Ultra HD όσο και σε Full HD περιεχόμενο.

Καλωσορίσατε στο μέλλον της τηλεόρασης
• Η ανάλυση Ultra HD προσφέρει εικόνες με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια
• Ultra Pixel HD: το βραβευμένο μας σύστημα ποιότητας εικόνας
• Τεχνολογία Perfect Motion Rate Ultra 900 Hz, για κίνηση με την καθαρότητα της ποιότητας 

Ultra HD
• Το Ambilight XL 3 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής

Ένας κόσμος online περιεχομένου στις άκρες των δαχτύλων σας
• Smart TV: ένας κόσμος online ψυχαγωγίας
• Skype™ για εύκολες κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας
• Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη σύνδεση με όλο το διαδικτυακό κόσμο

Ελέγξτε τα αρχεία που γράφετε και μοιράζεστε στη μεγάλη οθόνη
• Τηλεχειριστήριο με πληκτρολόγιο μαζί με δείκτη, για να έχετε περισσότερο έλεγχο από 
ποτέ

• Εφαρμογή MyRemote: ελέγξτε την τηλεόρασή σας με το τηλέφωνο ή το tablet
• Wi-Fi Miracast™: αντανάκλαση του περιεχομένου των συσκευών σας στην τηλεόραση



 Ανάλυση Ultra HD
Παρακολουθήστε τηλεόραση όπως ποτέ 
άλλοτε, με ανάλυση τέσσερις φορές 
υψηλότερη από αυτήν μιας συμβατικής 
τηλεόρασης Full HD. Τα 3840 x 2160 pixel 
προσφέρουν τέλειες, ρεαλιστικές εικόνες και 
κάνουν την τηλεόρασή σας να μοιάζει με 
παράθυρο σε έναν καινούριο κόσμο.

Ultra Pixel HD
Χρησιμοποιώντας ως βάση την 
πολυβραβευμένη κληρονομιά μας, έχουμε 
ανυψώσει την ποιότητα εικόνας υψηλής 
ευκρίνειας σε εντελώς νέο επίπεδο. Οι 
αλγόριθμοι επεξεργασίας PQ του 
συστήματος Ultra Pixel HD μετατρέπουν 
όλες τις εικόνες εισόδου στην καλύτερη 
δυνατή ανάλυση Ultra HD στην οθόνη σας. 
Το αποτέλεσμα; Είτε παρακολουθείτε online 
βίντεο είτε περιεχόμενο σε εγγενή ανάλυση 
Ultra HD, απολαμβάνετε την εμπειρία της 
κορυφαίας ευκρίνειας Ultra HD από τη 
Philips.

PMR Ultra 900 Hz
Για κίνηση εικόνων που φαίνεται ακριβής, 
ομαλή και απόλυτα φυσική, η Philips 
δημιούργησε την τεχνολογία PMR — το 
πρότυπό μας για να μετράμε την ευκρίνεια 
των κινούμενων εικόνων. Η τεχνολογία 
Perfect Motion Rate είναι το αποτέλεσμα 
συνδυασμού της μοναδικής επεξεργασίας 
βίντεο, του αριθμού καρέ ανά δευτερόλεπτο 
και του ρυθμού ανανέωσης για κάθε καρέ, 
της τελειοποίησης των δυνατοτήτων 
μείωσης φωτεινότητας και της τεχνολογίας 
οπίσθιου φωτισμού. Ο υψηλότερος αριθμός 
PMR έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη 
αντίθεση και καλύτερη ευκρίνεια κινούμενων 
εικόνων, ώστε να απολαμβάνετε 
ολοζώντανες εικόνες.

Ambilight XL 3 πλευρών
Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips 
μεγεθύνει ακόμη περισσότερο την οθόνη -
και εντείνει την εμπειρία προβολής- 
προβάλλοντας μια επιπλέον πλατιά λάμψη 

φωτός από τις τρεις πλευρές της οθόνης της 
τηλεόρασης στον τοίχο. Το χρώμα 
προσαρμόζεται αυτόματα, έτσι ώστε να 
ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. 
Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η 
απόχρωση του φωτισμού εναρμονίζεται 
τέλεια με την εικόνα της τηλεόρασης, 
ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου. 
Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε την 
εμπειρία σας με διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα 
με τις δικές σας προτιμήσεις προβολής.

Βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην 
τηλεόραση
Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας 
και μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τους 
σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, 
όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε 
κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην 
τηλεόρασή σας με το Skype™. Απλώς 
συνδέστε την κάμερα Philips (που 
συμπεριλαμβάνεται στην αγορά) στην 
τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική 
ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση 
του καναπέ σας.

Ενσωματωμένο Wi-Fi
Με το ενσωματωμένο Wi-Fi στη Philips Smart 
TV, μπορείτε να συνδέεστε εύκολα και 
γρήγορα στο οικιακό σας δίκτυο και να 
ανοίγετε ή να μοιράζεστε ασύρματα έναν 
κόσμο περιεχομένου στο σπίτι σας.

Διαδικτυακές εφαρμογές Smart TV
Ξεφύγετε από τα όρια της παραδοσιακής 
τηλεόρασης και εξερευνήστε τις 
απεριόριστες δυνατότητες που σας 
προσφέρονται. Νοικιάστε και μεταδώστε 
ταινίες, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, 
απευθείας στην τηλεόρασή σας από 
διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. Παρακολουθήστε 
catch-up TV από τα αγαπημένα σας κανάλια 
και απολαύστε μια πλούσια γκάμα 
διαδικτυακών εφαρμογών με τη Smart TV. 
Συνδεθείτε με την οικογένεια και τους φίλους 
σας μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών 
δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο Internet!

Smart TV
Smart TV: ένας κόσμος με πληθώρα 
διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς 
ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV
Ξεφύγετε από τα όρια της 
παραδοσιακής τηλεόρασης και 
εξερευνήστε τις απεριόριστες 
δυνατότητες που σας προσφέρονται. 
Νοικιάστε και μεταδώστε ταινίες, 
βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα, 
απευθείας στην τηλεόρασή σας από 
διαδικτυακά βιντεοκλάμπ. 
Παρακολουθήστε catch-up TV από τα 
αγαπημένα σας κανάλια και απολαύστε 
μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών 
εφαρμογών με τη Smart TV. Συνδεθείτε 
με την οικογένεια και τους φίλους σας 
μέσω Skype™ ή μέσω κοινωνικών 
δικτύων. Ή... απλώς σερφάρετε στο 
Internet!

Εξαπύρηνη επεξεργασία
Smart TV με εξαπύρηνη επεξεργασία για 
ποιότητα εικόνας Ultra HD και 
απίστευτη ταχύτητα
Χάρη στην ισχύ των πολλαπλών 
πυρήνων, η οποία είναι κατανεμημένη 
σε πολλούς επεξεργαστές, αυξάνεται η 
συνολική ταχύτητα των εκτελούμενων 
εφαρμογών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 
επεξεργασία των εικόνων σε 
πραγματικό χρόνο. Έτσι, έχετε πάντα 
άριστη ποιότητα εικόνας Ultra HD 
ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, ενώ 
μπορείτε να απολαμβάνετε τις 
καλύτερες εικόνες, να κάνετε 
βιντεοκλήσεις και συγχρόνως να 
συνομιλείτε σε chat με απίστευτη 
ταχύτητα - και όλα αυτά στην 
τηλεόρασή σας Ultra HD.
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Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Smart LED
213 εκ. (84") Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2



• Εφαρμογή My Remote*: Χειριστήριο, Εγγραφή 
Ambilight
• Έκδοση Ambilight: XL 3 πλευρών
• Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα 
του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge

Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: Ultra HD LED
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 84 ίντσα / 213 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160p
• 3D: Easy 3D, Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, 
Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D

• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Βελτίωση εικόνας: Σύστημα Ultra Pixel HD, 
Εξαιρετικά υψηλή ανάλυση, PMR Ultra 900 Hz, 
Micro Dimming Pro, Τοπική αντίθεση, Τέλεια 
φυσική κίνηση 3D

Smart TV
• Interactive TV: HbbTV*
• Εφαρμογές SmartTV*: Λειτουργία Catch-up TV, 

Netflix *, Διαδικτυακές εφαρμογές, Διαδικτυακά 
βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο 
Διαδίκτυο, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• Τηλεοπτικός οδηγός προγραμμάτων*: Electronic 

Program Guide 8 ημερών

Έξυπνη αλληλεπίδραση
• Αλληλεπίδραση με το χρήστη: SimplyShare, 
Διακομιστής και πελάτης MultiRoom*, Έξυπνο 
τηλεχειριστήριο κειμένου, Δείκτης 
τηλεχειριστηρίου*, Με πιστοποίηση Wi-Fi 
Miracast*

• Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB*
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός 
συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, 
Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός 
οδηγός ρυθμίσεων

• Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός 
πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω 
USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, 
Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super 
Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη

• Ένδειξη ισχύος σήματος
• Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων

MyRemote, Simply Share, Τηλεοπτικός οδηγός 
προγραμμάτων, Wi-Fi Smart Screen

Επεξεργασία
• Ισχύς επεξεργασίας: Εξαπύρηνη

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 90 W (2 x 25 W + 2 x 20 W)
• Χαρακτηριστικά ήχου: 3D wOOx, Στερεοφωνικό 

HD
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός 
ήχος, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4 + 1 (Ultra HD)
• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• Αριθμός USB: 3
• Ασύρματες συνδέσεις: Ενσωματωμένο Wi-Fi 11n
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία 

Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος ήχου L/R, 
Έξοδος ακουστικών, Υποδοχή σύνδεσης για 
υπηρεσία

• Λειτουργίες HDMI: 3D (εκτός από HDMI5), Κανάλι 
επιστροφής ήχου

• EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο 
passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, 
Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική 
οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων (Philips), Pixel 
Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων
• Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, 

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

• Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, 
WMA (v2 έως v9.2)

• Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG έως και 8000 
x 8000 pixel

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή σε όλες τις θύρες HDMI: έως 
και 1920x1080 στα 60Hz

• Επιπλέον είσοδοι υπολογιστή σε HDMI5: έως και 
Ultra HD 3840 x 2160 στα 30 Hz

• Είσοδοι βίντεο σε όλες τις θύρες HDMI: έως και 
1920x1080p, στα 24, 25, 30, 50, 60 Hz

• Επιπλέον είσοδοι βίντεο σε HDMI5: Ultra HD 3840 
x 2160p, στα 24, 25, 30 Hz
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C/S/S2, 
Υποστήριξη Astra HD+, Freeview HD*

• Υποστήριξη MPEG: MPEG2, MPEG4
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 235 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 326 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,3 W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη 
απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, 
Αισθητήρας φωτός, Σίγαση εικόνας (για 
ραδιόφωνο)

• Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,1 W

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

2181 x 1347 x 587 χιλ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

1918 x 1136 x 42,9 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1918 x 1190 x 413 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 68 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 77 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: TBC κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 600 x 

400 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 6 Γυαλιά 3D 

Passive, Κάμερα για τηλεοράσεις Philips PTA317, 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση 
τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Προσαρμογέας 
SCART, Προσαρμογέας καλωδίου συνιστωσών, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, 
Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA417, Γυαλιά 
3D Game kit PTA436

•
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Προδιαγραφές
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Smart LED
213 εκ. (84") Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2

* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν 
τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν 
παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η 
παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, 
καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' 
μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι 
πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην 
ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης 
της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη 
πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

* Απαιτείται για αναβάθμιση λογισμικού για την HbbTV, τον πελάτη 
και διακομιστή MultiRoom, το Netflix και την εφαρμογή 
MyRemote.

* Η εφαρμογή MyRemote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν 
ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα, καθώς επίσης και ανά 
μοντέλο έξυπνης συσκευής και λειτουργικό σύστημα. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 
www.philips.com/TV.

* Για την εφαρμογή smart TV, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.philips.com/TV για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στη χώρα σας.

* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής 
ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής 
προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα 
με τη χώρα και το κανάλι.

* Η συμβατότητα εξαρτάται από την πιστοποίηση Wi-Fi Miracast 
των συσκευών με Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της 
συσκευής σας.

* Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως 
και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

http://www.philips.com

