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Telewizor 55" Philips
55PUS6401
Cena

2 699,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010172

Kod producenta

55PUS6401

Kod EAN

8718863007853

Producent

PHILIPS

Przekątna ekranu

55"

Rozdzielczość

UHD 4K

SmartTV

Android

Klasa energetyczna

A

Opis produktu
Wyjątkowy obraz w niezwykłej rozdzielczości
4K
Rozdzielczość Ultra HD (3840x2160) to możliwość ujrzenia
nawet najdrobniejszych szczegółów niewiarygodnie czystego
obrazu. Telewizor 4K zapewnia rozdzielczość czterokrotnie
większą niż Full HD. Ciesz się obrazem stawiającym na
przejrzystość i szczegółowość oraz niezwykłą precyzją
odwzorowania detali.

Rozświetl swój świat dzięki funkcji Ambilight
Funkcja Ambilight firmy Philips zapewnia nieznane wcześniej,
realistyczne wrażenia. Funkcja emituje światło z 2 stron
ekranu, co pozwala przenieść akcję z telewizora w całkiem
nowy, ekscytujący wymiar. Dzięki temu ekran wydaje się
szerszy, wrażenia z oglądania są spotęgowane, a telewizor
zdaje się unosić w powietrzu. Kolory, dynamika i emocje
przenoszą się poza ekran - wprost do pomieszczenia - i
sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym
przeżyciem.

Wyraźny i ostry obraz
Parametr Picture Performance Index (PPI) informuje o tym jak
bardzo zaawansowany jest dany model telewizora pod
względem technologii poprawiających jakość obrazu. Im
wyższa wartość parametru PPI tym więcej różnych technologii
poprawy obrazu zaimplementowano w danym modelu TV.
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Skalowanie HDR
Podniesie każdą treść wyświetlaną na ekranie TV do jakości
zbliżonej do natywnego HDR. Lepsza jasność w połączeniu z
technologią Micro Dimming Pro tworzy wizualny kontrast jak
nigdy przedtem. Doświadcz zaawansowanego oświetlenia,
które jest tak realistyczne, że sprawia, iż obraz ożywa przy
promienistej jasności.

Poznaj bogactwo możliwości funkcji i usług
dzięki platformie Android TV
Oto telewizor typu Smart w doskonalszej wersji. Pomyśl o
wszystkich rzeczach, za które lubisz swój smartfon albo tablet.
Teraz możesz je mieć w większej skali: na pięknym ekranie
telewizora. TV z platformą Android TV umożliwiają podłączanie
różnych urządzeń z systemem Android oraz współużytkowanie
aplikacji, filmów i innych materiałów. To naprawdę proste.

Doskonała rozrywka bez przewodów
Koniec z bałaganem. Z łatwością podłącz telewizor do
Internetu i innych urządzeń w sieci domowej eliminując
konieczność podłączania kabli. Twój telewizor przekształci
salon w multimedialne centrum rozrywki bez uzycia
przewodów.

Twoja domowa sieć multimediów
DLNA (Digital Living Network Alliance) oznacza on standard
rozpowszechniania mediów (audio, video, zdjęcia) w sieci
domowej LAN. Dzięki niej będziesz mógł udostępnić treści
multimedialne na ekranie telewizora z innych urządzeń w
ramach wewnętrznej lokalnej sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
Urządzenia wspierające DLNA nie wymagają praktycznie
żadnej konfiguracji.

Odkryj oszałamiającą jakość obrazu
Przekonaj się, jak ostry jest obraz w telewizorach 4K Ultra HD
firmy Philips. Technologia Pixel Plus Ultra HD optymalizuje
jakość obrazu, który staje się płynny, niezwykle szczegółowy i
pełen głębi. Bez względu na to, czy przesyłasz materiał
strumieniowo przez Internet czy odtwarzasz płytę DVD, możesz
cieszyć się ostrzejszym obrazem 4K z jaśniejszą bielą i głębszą
czernią - za każdym razem, z dowolnego źródła.

Nagrywaj wybrane programy i decyduj co
oglądasz
Cyfrowe audycje telewizyjne można nagrywać na dysk twardy
podłączony do portu USB, aby później oglądać je do woli w
dogodnym czasie. Dzięki temu sam tworzysz sobie program
telewizyjny i decydujesz co oglądasz. To idealny sposób na
zarządzanie swoją kolekcją nagrań gotowych do obejrzenia
podczas wypoczynku.

Wysokiej jakości gry dla osób z różnych grup
wiekowych
Granie w chmurze to obszerny internetowy katalog wysokiej
jakości gier, odpowiednich dla osób z różnych grup wiekowych,
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o różnych gustach i poziomach zaawansowania. Wystarczy
wybrać grę i można grać na ekranie telewizora!

Odtwarzaj zdjęcia, filmy i muzykę
bezpośrednio przez złacze USB
Odtwórz własną kolekcję nagrań. Aby wyswietlic swoje zdjecia,
posłuchać muzyki lub pooglądać filmy na telewizorze,
wystarczy podłaczyc pendrive'a lub dysk do portu USB. Prosty
sposób na przeglądanie multimediów na dużym ekranie.

Oglądaj setki programów telewizyjnych z
całego świata
Telewizor wyposażony jest w tuner satelitarnej telewizji
cyfrowej DVB-S2 umożliwiający odbiór sygnałów telewizyjnych
nadawanych drogą satelitarną. Standard DVB-S2 jest
rozwinięciem standardu DVB-S oferujący mniejszą
przepustowość wymaganą do transmisji treści HD podnosząc
jej jakość. Przekaz satelitarny umożliwia odbieranie znacznie
większej liczby kanałów telewizyjnych niż telewizje kablowe lub
odbiór antenowy oferując setki kanałów z całego świata.

4-rdzeniowy procesor, który zapewnia
szybszą pracę
Dzięki zastosowaniu procesora czterordzeniowego telewizor
Smart TV charakteryzuje się doskonałymi parametrami pracy.
Różnica jest widoczna od razu – można szybciej wykonywać
kilka zadań jednocześnie, a także płynnie przełączać pomiędzy
ekranem z filmem a przeglądarką internetową. Dodatkowa
moc sprawia, że rozrywka daje więcej przyjemności: krócej
czekasz i oglądasz więcej.

Producent
Ekran
Zgodność z HD
Technologia 3D
Zakrzywiony ekran Curved
Tuner
Podwójny tuner HD
Podświetlenie matrycy
Technologia HDR (High Dynamic Range)
Optymalizacja ruchu
Jasność ekranu
Funkcje poprawy obrazu

System dźwięku przestrzennego
Moc głośników
Regulacja tonów wysokich / niskich
Korektor dźwięku
Funkcje dodatkowe dźwięku
Smart TV
Wi-Fi
DLNA
HbbTV
Przeglądarka internetowa
Nagrywanie na USB
System Smart
Funkcje Smart TV
Aplikacje Smart TV
Menu w języku polskim
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Philips
55 cali / 139 cm, 16:9
4K UHD, 3840 x 2160
nie
nie
DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy
nie
Direct LED
nie
Picture Performance Index 1000
350 cd/m2
Micro Dimming Pro, Pixel Plus Ultra HD, czujnik oświetlenia
zewnętrznego, Ambilight: Dwustronny, Ultra Resolution,
Natural Motion, skalowanie obrazu do jakości 4K UHD
tak
2 x 10 W
tak
tak
Clear Sound, Smart Sound, DTS Premium Audio
tak
tak
tak
tak
tak
tak
Android TV
system Android 5.1 Lollipop, Google Play Store, Google Cast,
Simply Share, Cloud Gaming
YouTube
tak

Producent
Telegazeta
Funkcje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Liczba złączy HDMI
Złącze DisplayPort
Liczba złączy USB
Złącze EURO
Czytnik kart pamięci
Złącze Ethernet (LAN)
Wejście komponentowe
Złącze VGA
Cyfrowe wyjście optyczne
Cyfrowe wyjście koaksjalne
Złącze CI (Common Interface)
Wyjście słuchawkowe
Seria (model na rok)
Kolor obudowy
Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.)
Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.)
Waga z podstawą / bez podstawy
Możliwość montażu na ścianie
Klasa energetyczna
"Typowy" pobór mocy (tryb włączenia)
Roczne zużycie energii
Przekątna ekranu
Pobór mocy (tryb czuwania)
Rozdzielczość
Zasilanie

TELEWIZOR 55" PHILIPS 55PUS6401
PILOT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Philips
tak
procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, EasyLink,
Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji
oprogramowania, możliwość sterowania za pomocą smartfona
i tabletu, tryb ECO, Klient i serwer Multiroom
wbudowana pamięć 8 GB z opcją powiększenia poprzez
podłączenie USB
4
nie
3
1
nie
tak
tak
nie
tak
nie
1
tak
Philips Seria 6000 / 2016
srebrny
123,9 x 78 x 23,2 cm
123,9 x 72,5 x 8,5 cm
16,3 kg / 16 kg
tak / VESA 400x200 mm
A
91 W
133 kWh
55 cali / 139 cm
0,3 W
3840 x 2160
220 - 240 V 50/60 Hz

