
 

 

Philips 5000 series
Üliõhuke 3D Smart LED-
teler koos kahekülgse 
Ambilight 2 ja Pixel Plus 
HD-ga

107 cm (42")
Easy 3D
DVB-T/C/S/S2
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liõhuke 3D Smart LED-teler Ambilight-iga
ske end lummata ekraanil toimuvast tegevusest ja põgenege Philipsi 5008-seeria 
bilight-funktsiooniga 3D Smart LED-teleri maailma. Nautige Full HD LED-teleri 

urepärast kvaliteeti, Smart TV lõputuid võimalusi ja seni kõige mugavaimat 3D-elamust.

Kujundus, mis on viidud uuele tasemele
• Raamita disain muudab serva võimalikult väikeseks ning tagab rafineerituma välimuse

Võrgusisu maailm teie käeulatuses
• Skype™ muudab hääl- ja videokõnede tegemise teleris lihtsaks
• Sisseehitatud Wi-Fi hõlbustab ühenduse loomist võrgumaailmaga
• Smart TV - võrgumeelelahutuse maailm
• Lihtsalt jagage DLNA abil fotosid, muusikapalu ja filme

Otsustage ise, kuidas te suurel ekraanil jagate ja salvestate
• Rakendus MyRemote – juhtige oma telerit telefoni või tahvelarvutit kasutades

Kogege meelelahutuse uut taset
• Kahekülgne Ambilight 2 täiustab teie vaatamiselamust
• Easy 3D pakub mugavat 3D-elamust
• Full HD LED-teler – säravad LED-kujutised võimsa kontrastsusega
• 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) toob teieni erakordselt terava liikumise
• Pixel Plus HD täpsemate üksikasjade ning suurema selguse jaoks
A+



 Raamita disain
Elegantne. Minimalistlik. Diskreetne. Kaunilt 
meisterdatud ühest kvaliteetsest klaasitükist. 
Ääristatud üliõhukese metallist välisservaga. 
Loodud märkamatult sulanduma igasse 
interjööri.

Skype™ videokõned teleris*
Lisage oma kõnedele uus mõõde ja jagage 
kogemusi teile oluliste inimestega, olenemata 
nende asukohast. Teleris oleva Skype™-i abil 
saate teha hääl- ja videokõnesid oma elutoast. 
Lihtsalt ühendage valikuline Philipsi kaamera 
(PTA317) teleriga ning nautige suurepärast 
video- ja helikvaliteeti mugavalt oma diivanil 
istudes.

Sisseehitatud Wi-Fi
Tänu Philipsi nutitelerisse sisseehitatud Wi-Fi-
le käib ühenduse loomine teie koduvõrguga 
kiirelt ja lihtsalt, võimaldades teile juurdepääsu 
sisumaailmale või jagada juhtmevabalt kodus.

Smart TV võrgurakendused
Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest välja. 
Laenutage ja voogedastage veebipõhistest 
videokauplustest filme, videosid, mänge jpm 
otse oma telerisse. Vaadake tagantjärele oma 
lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV 
rikkalikku võrgurakenduste valikut. Võtke 
ühendust pere ja sõpradega Skype™-i või 
suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... lehitsege 
lihtsalt internetti!

SimplyShare TV
Jagage DLNA abil oma nutitelefonis, tahvel- või 
lauaarvutis olevaid fotosid, muusikat, videosid 
ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt. 
Jagamine on lihtsaks tehtud.

Kahekülgne Ambilight 2
Tänu patenteeritud Philipsi tehnoloogiale 
tundub teie ekraan laiem ja vaatamiselamus 
veelgi kaasahaaravam. Teler projitseerib küljelt 
valguskuma teleriekraani tagant ümbritsevale 
seinale. Värv kohandub automaatselt ekraanil 

kuvatava pildiga. Tänu seinaga kohandumise 
funktsioonile on valguse värv täiuslik, 
sõltumata seina värvist. Te saate seda 
seadistust vastavalt oma eelistusele kohandada.

Easy 3D
Nautige tundidepikkust vaatamismugavust tänu 
passiivsele 3D-tehnoloogiale, mis pakub teile 
kvaliteetset, vilkumiseta ja vähese järelkujutiste 
esinemisega 3D-pilti. Teisendage igasugune 
2D-sisu erksaks ja veatuks 3D-pildiks. Stiilseid 
ja kergeid 3D-prille on mugav kanda ja need ei 
vaja patareisid.

Full HD LED-teler
Loeb pildikvaliteet. Tavalised HD-telerid 
pakuvad kvaliteeti, kuid te ootate parimat. 
Kujutlege uskumatult selgeid detaile, mis on 
seotud suure heleduse, võimsa kontrastsuse, 
selgelt teravate liigutuste, tõetruude värvide ja 
elutruu pildiga – ja ka madala voolutarbega. 
Lõpetage otsimine. Full HD LED-teler pakub 
detailsemat pilti kui tavalised HD-telerid. Ja 
detailsem pilt tähendab intensiivsemat 
vaatamiselamust teie jaoks.

300 Hz PMR
Et pildi liikumine näiks täpne, sujuv ja loomulik, 
lõi Philips PMR-i – meie standard liikuva pildi 
teravuse mõõtmiseks. Perfect Motion Rate on 
meie ainulaadse videotöötluse, sekundis 
näidatavate kaadrite arvu ja iga kaadri 
värskendussageduse, täiustatud 
tuhmistamisvõimaluste ja tagantvalgustuse 
tehnoloogia ühine tulemus. Suurem PMR-arv 
tähendab suuremat kontrastsust ja selgemaid 
liigutusi, teie jaoks tähendab see parimat pilti.

Pixel Plus HD
Meie täiustatud digitaalne 
pilditöötlustehnoloogia suurendab ridade ja 
pikslite arvu. Tulemuseks on vapustavalt 
detailne ja sügav ning üliterav pilt igal ajal mis 
tahes allika kasutamisel.

MyRemote*
Juhtige oma telerit ja salvestage liikvel olles ilma 
kaugjuhtimispuldita ühe lihtsa rakenduse abil. 
Muutke oma tahvelarvuti või nutitelefon 
universaalpuldiks, millel on kõik teie 
originaalpuldi võimalused ning lisafunktsioonid, 
nt tekstisisestus. Funktsioon SimplyShare 
edastab sisu telerisse. Käige ajaga kaasas, 
salvestades liikvel olles oma lemmiksaateid 
MyRemote'i salvestamise abil. Lihtsalt sirvige 
telekava sisu, et valida, milliseid saateid 
salvestada ja hiljem vaadata. Smart TV väärib 
tõeliselt nutika rakenduse nime.

Energia
Philips on töötanud palju aastaid 
energiatõhususe kallal. Selle tulemusena on 
saanud enamik Philipsi toodetest rohelise 
energiamärgise. Mida rohelisem märgis, seda 
madalam energiatarve ja väiksem elektriarve 
ning seda keskkonnasõbralikum on toode.

Smart TV
Smart TV toob teieni veebirakenduste, 
videote laenutamise ja telesaadete 
tagantjärele vaatamise maailma
Avastage seda, mis jääb tavateleri piiridest 
välja. Laenutage ja voogedastage 
veebipõhistest videokauplustest filme, 
videosid, mänge jpm otse oma telerisse. 
Vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite 
saateid ja nautige Smart TV rikkalikku 
võrgurakenduste valikut. Võtke ühendust 
pere ja sõpradega Skype™-i või 
suhtlusvõrgustiku vahendusel. Või ... 
lehitsege lihtsalt internetti!
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Esiletõstetud tooted
Üliõhuke 3D Smart LED-teler koos kahekülgse Ambilight 2 ja Pixel Plus HD-ga
107 cm (42") Easy 3D, DVB-T/C/S/S2
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Ambilight
• Ambilighti versioon: Kahepoolne
• Ambilighti funktsioonid: Kohandumine 

seinavärviga, Režiim Lounge light

Pilt/ekraan
• Ekraan: Full HD LED
• Ekraani diagonaali suurus: 42 tolli / 107 cm 
• Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
• 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 3D-pildi 

sügavuse reguleerimine, Kahemõõtmelise pildi 
teisendamine 3D-pildiks, Easy 3D

• Kuvasuhe: 16 : 9
• Heledus: 400 cd/m²
• Ekraani dünaamiline kontrastsus: 500 000 : 1
• Pildiparandus: 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro 

Dimming, Pixel Plus HD

Smart TV
• Interaktiivne TV: HbbTV*
• SmartTV rakendused*: Catch-up TV, Netflix*, 

Võrgurakendused, Video võrgukauplused, Avage 
veebibrauser, YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava

Nutikas interaktsioon
• Kasutaja interaktsioon: SimplyShare, Wi-Fi 

Miracasti sertifikaadiga*, MultiRoomi klient*, PC In 
Monitor

• Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
• Lihtne installida: Leiab automaatselt Philipsi 

seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu 
installimisviisard, Seadistusviisard

• Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp 
Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend

• Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse 
uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB 
kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

• Ekraaniformaadi reguleerimine: Automaatne 
täitmine, Automaatne suum, 16 : 9-kuvasuhtega 
filmi laiendamine, Ülisuur suumirežiim, 
Mastaapimata, Laiekraan

• Signaalitugevuse näidik
• Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
• Rakendus My Remote*: Kontroll, MyRemote'i abil 

salvestamine, Simply Share, Telekava

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 24 W
• Heli täiustused: Automaatne helitugevuse 

ühtlustus, Selge heli, Incredible Surround, Puhas 
bass, Smart Stereo 3D wOOx

Ühenduvus
• HDMI-pesade arv: 3
• Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
• SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
• USB-pesade arv: 2
• Wireless ühendused: Sisseehitatud Wi-Fi 11n
• Muud liidesed: Antenn IEC75, CI+1.3 sertifikaadiga, 

Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-
45, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, 
Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), 
Satelliitühendus

• HDMI funktsioonid: 3D, Heli tagasisidekanal
• EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, 

Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi 
lülitamine, Isehäälestuse lisamine koduekraanile, 
Automaatne subtiitrinihe (Philips), Pixel Plusi 
ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega

Multimeediumirakendused
• Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, 

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

• Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WMA (v2 
kuni v9.2)

• Pildiesitusvormingud: JPEG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed
• Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 

värskendussagedusel 60 Hz
• Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 

1080p

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• digi-TV: DVB-T/C/S/S2
• Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
• MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
• Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• Energiamärgise klass: A+
• EL-i energiamärgise võimsus: 46 W
• Aastane energiatarve: 64 kW/h
• Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
• Energiasäästufunktsioonid: Automaatse 
väljalülituse taimer, Ökorežiim, Valgussensor, Pildi 
väljalülitamine (raadio kuulamiseks)

• Väljalülitatud seadme võimsustarve: < 0,3 W

Mõõtmed
• Karbi mõõtmed (L x K x S): 1065 x 710 x 133 mm
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 

958 x 577 x 34,4 mm
• Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 

958 x 646 x 205 mm
• Toote kaal: 13,6 kg
• Toote kaal (alusega): 15,5 kg
• Sobiv seinakinnitus: 400 x 400 mm
• Kaal (koos pakendiga): 16,7 kg

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, 

Kaugjuhtimispult, 2 x AAA-patarei, Pööratav laua-
alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete 
brošüür, Garantiileht, 6 paari passiiv-3D-prille 
PTA468

• Valikulised tarvikud: Philipsi telekaamera PTA317, 
3D-prillid PTA417, 3D-prillid, mängukomplekt 
PTA436

•
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Spetsifikatsioon
Üliõhuke 3D Smart LED-teler koos kahekülgse Ambilight 2 ja Pixel Plus HD-ga
107 cm (42") Easy 3D, DVB-T/C/S/S2

* Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri 
mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja 
operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: 
www.philips.com/TV.

* Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadiga Android 4.2 või 
uuema versioonist. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme 
dokumente.

* Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega 
tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.

* USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla 
piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja 
kanali piiranguid.

* Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.
* Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja 

veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-
vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende 
nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi 
toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi 
klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on 
vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe 
saamiseks oma operaatori poole.

* Tarkvaratäiendus on vajalik HbbTV, Multiroom client ja serveri, 
Netflixi ja myRemote rakenduse jaoks.

* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi 
ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb 
sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) 
sõltub riigist ja operaatorist.

http://www.philips.com

