
 

 

Philips OLED
4K UHD Android TV

P5 AI Perfect Picture dzinis
Dolby Atmos skaņa
4 plakņu Ambilight TV
121 cm (48 collu) Android TV
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mas, izskatās tik reāli, it kā atrastos notikumu centrā. Spēles, kas reaģē tik plūstoši un ir 
tik aizraujošu skaņu, ka vienmēr vēlēsieties spēlēt arī nākamo līmeni. Lai arī kas jums 
tiktu, ļaujiet šim skaistajam OLED TV ar imersīvo Ambilight jūs tur nogādāt.

Radīts, lai apburtu.
• Tādai jābūt reālistiskai imitācijai. Philips OLED TV.
• Tik iekļaujošs, kā vēl nekad. 4 malu Ambilight.
• Lai ko jūs skatītos, attēls ir tik ļoti īsts. P5 dzinis ar MI.
• Augstākās kvalitātes konstrukcija. Iepakots, rūpējoties par nākotni.

Plūstošas kustības. Īstas krāsas. Neticams dziļums.
• Paņemiet IMAX mājās. IMAX Enhanced sertificēts.
• Kinoteātra kvalitātes attēls un skaņa. Dolby Vision un Dolby Atmos.
• Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi
• Galvenie HDR formāti. Skatīt vairāk par to, ko direktors ir iecerējis.

Pielāgojama skaņa. Lieliska darbība. Viegla vadība.
• Episkas spēles. Īpaši zems 120 Hz latentums. G-sync, VRR, Freesync.
• Vienkārši gudrs. Android TV.
• Balss vadība. Google asistents. Darbojas ar Alexa.



 4 pušu Ambilight

Izvēloties Ambilight, neticamā Philips OLED 
televizora skatīšanās pieredze kļūst vēl labāka! 
LED gaismas visās četrās televizora malās spīd 
un maina krāsu atbilstoši ekrānā redzamā attēla 
krāsai vai atskaņotajai mūzikai. Tas rada tik 
patīkamu un iekļaujošu atmosfēru, ka sāksiet 
brīnīties, kā varējāt skatīties televizoru bez tā.

P5 attēla dzinis ar mākslīgo intelektu

Philips P5 procesors ar AI nodrošina tik īstu 
attēlu, ka šķiet, ka varētu tajā iekļūt. Dziļi 
mācošais AI algoritms apstrādā attēlus līdzīgi kā 
cilvēka smadzenes. Neatkarīgi no tā, ko 
skatāties, jūs iegūstat dzīvībai raksturīgas 
detaļas un kontrastu, bagātīgu krāsu un 
vienmērīgu kustību.

Philips OLED TV
Vēlaties izjust katras ainas spēku? Jūsu Philips 
OLED TV reālistiskais attēls vienmēr izskatās 
lieliski, pat skatoties no sāna. Melnie toņi 
vienmēr ir melni, nevis pelēki, kā arī ēnās vai 
gaišās vietās varēsiet saskatīt katru niansi. 
Atbalsta visus galvenos HDR formātus — 
varēsiet iegrimt saturā, kā vēl nekad.

Augstākās kvalitātes konstrukcija

Īpaši plānais metāla ietvars un pulēta alumīnija 
grozāmais statīvs televizoram piešķir patiesu 
eleganci. Tālvadības pults ar fona izgaismojumu 
apdare veidota no mīkstas, ilgtspējīgi iegūtas 
Muirhead ādas, un mūsu iepakojums un ieliktņi 
ir izgatavoti no pārstrādāta kartona un papīra.

IMAX Enhanced

Laipni lūdzam Holivudā! Philips OLED 
televizors ļauj izjust pilno spēku no filmām, kas 
sākotnēji paredzētas rādīšanai IMAX 
kinoteātros. Izjūtiet daudz lielāku skatīšanās 
baudu. Saskatiet katrā ainā vairāk. Apvienojot 
ar Ambilight, radiet neaizmirstamu filmu 
vakaru.

Dolby Vision un Dolby Atmos

Pateicoties Dolby Vision un Dolby Atmos, jūsu 
filmas, seriāli un spēles izskatās un izklausās 

satriecoši. Ieraugiet attēlu tādu, kādu režisors 
to vēlējās parādīt. Aizmirstiet par sabojātām 
ainām, kad ekrāns ir pārāk tumšs, lai saprastu 
notiekošo. Skaidri dzirdiet ikvienu vārdu. 
Izbaudiet skaņas efektus tā, it kā darbība 
notiktu jums visapkārt.

Saderīgs ar DTS Play-Fi

Philips bezvadu mājas sistēma ar DTS Play-Fi 
ļauj pāris sekunžu laikā pievienot saderīgus jūsu 
mājās esošos soundbar skaļruņus un bezvadu 
skaļruņus. Klausieties filmas virtuvē. 
Atskaņojiet mūziku jebkurā vietā. Jūs pat varat 
izveidot mājas kinoteātra telpisko skaņas 
sistēmu, izmantojot Philips televizoru kā 
centrālo skaļruni.

HDMI 2.1 VRR un zema aizture

Spēlējiet bez ierobežojumiem. Jūsu Philips 
televizors ar HDMI 2.1 ļauj jums optimāli 
izmantot jūsu nākamās paaudzes ierīces, 
nodrošinot īpaši reaģējošu spēlēšanas gaitu un 
vienmērīgi plūstošu grafiku. Leciet, mainiet 
virzienu vienā mirklī vai ideāli izņemiet līkumu 
driftā, kamēr Ambilight spēļu režīms padara 
sajūtas vēl aizraujošākas.
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Izceltie produkti
4K UHD Android TV
P5 AI Perfect Picture dzinis Dolby Atmos skaņa, 4 plakņu Ambilight TV, 121 cm (48 collu) Android TV



• Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts • Tālvadības pults: ar Muirhead ādu
Ambilight
• Ambilight versija: 4 malu Ambilight
• Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, 

Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms, Spēļu režīms, 
Ambilight Music, AmbiWakeup, AmbiSleep, Philips 
bezvadu mājas skaļruņi, Ambilight Aurora, Ambilight 
palaides animācija

Attēls/displejs
• Displejs: 4K Ultra HD OLED
• Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 121 cm
• Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
• Vietējā atsvaidzes intensitāte: 120 Hz
• Pixel dzinis: P5 AI Perfect Picture dzinis
• Attēla uzlabošana: Plaša krāsu gamma 99 % DCI/P3, 

Dolby Vision, Perfect Natural Motion, Micro Dimming 
Perfect, M.I. PQ režīms, Gatavs lietošanai ar CalMAN, 
HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced režīms, Filmu 
veidotāja režīms

Atbalstītā displeja izšķirtspēja
• Datora ievades HDMI1/2: Atbalsta HDMI2.1., līdz 4K 

UHD pie 120 Hz, HDR atbalsts, HDR10/ HLG, HDR10+/
Dolby Vision

• Datora ievades HDMI3/4: Atbalsta HDMI2.0., līdz 4K 
UHD pie 60 Hz

• Video ievades HDMI1/2: Atbalsta HDMI2.1., līdz 4K UHD 
pie 120 Hz, HDR10+/Dolby Vision, HDR atbalsts, 
HDR10/ HLG

• Video ievades HDMI3/4: Atbalsta HDMI2.0., līdz 4K UHD 
pie 60 Hz

Android TV
• OS: Android TV™ 11 (R)
• Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*
• Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, 

Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Spotify, 
Amazon Prime Video, Disney+, Fitnesa lietotne, 
Apple TV, YouTube Music

Apstrāde
• Apstrādes jauda: Četrkodolu

Smart TV funkcijas
• Interaktīvā televīzija: HbbTV
• Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
• Tālvadības pults: ar balss vadību, ar Key Light
• Balss asistents*: Iebūvēta Google Assistant funkcija, 

Tālvadība ar mikrofonu., Strādā ar Alexa

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV 

programma

• Signāla stipruma indikators
• Video atskaņošana: PAL, SECAM
• HEVC atbalsts

Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
• Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas 

taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana), ECO 
režīms, Apgaismojuma sensors

Skaņa
• Audio: 2.1 kanāls, Izejas jauda: 70 vati (RMS)
• Kodekss: Dolby Atmos, DTS-HD(M6), Dolby Digital 

MS12 V2.5, AC-4
• Skaļruņu konfigurācija: 10 W x 4 vidējo–augsto frekvenču 

skaļruņi, 30 W zemfrekvences skaļrunis
• Skaņas pastiprinājums: Mākslīgā intelekta skaņa, Skaidrs 

dialogs, Dolby Atmos, Dolby basu pastiprināšana, Dolby 
skaņas izlīdzinātājs, Nakts režīms, M.I. EQ, DTS Play-Fi, 
Mimi skaņas personalizācija, Telpas kalibrēšana

Savienojamība
• HDMI savienojumu skaits: 4
• USB portu skaits: 3
• Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu 

frekvenču joslas, Bluetooth 5.0
• HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
• HDMI ARC: Jā — visām pieslēgvietām
• HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 2, Atbalsta eARC/

VRR/ALLM, FreeSync Premium, G-SYNC saderība, VRR 
uz HDMI 1/2

• HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
• Citi savienojumi: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-

LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Austiņu izeja, 
Pakalpojumu savienotājs, Satelīta savienotājs

• EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, 
Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, 
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Multivides lietojumprogrammas
• Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, 
HEVC (H.265), AV1

• Subtitru formāta atbalsts: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, 
.SSA

• Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA 
(no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10), FLAC

• Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG, 
360 fotoattēls, HEIF

Dizains
• Televizora krāsas: Metāla fasetes rāmis
• Statīva dizains: Metāla sudrabots T formas statīvs
Izmēri
• Kastes izmēri (W x H x D): 1214,0 x 770,0 x 150,0 mm
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

1068,5 x 611,8 x 68,0 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

1068,5 x 683,0 x 230,0 mm
• Statnes izmēri (W x H x D): 550,0 x 70,0 x 230,0 mm
• Produkta svars: 13,9 kg
• Produkta svars (+ statīvs): 16,3 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 20,1 kg
• Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Juridiskā 

informācija un drošības brošūra, Strāvas vads, Īsa 
lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Galda virsmas 
statīvs

ES energoefektivitātes kartīte
• EPREL reģistrācijas numuri: 1240490
• SDR energoefektivitātes klase: G
• SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 66 KWh/1000h
• HDR energoefektivitātes klase: F
• HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 56 KWh/1000h
• Tīkla gaidstāves režīms: < 2,0 W
• Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.
• Izmantotā paneļa tehnoloģija: OLED
•

Izlaides datums  
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Versija: 5.4.1
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Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.
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Specifikācijas
4K UHD Android TV
P5 AI Perfect Picture dzinis Dolby Atmos skaņa, 4 plakņu Ambilight TV, 121 cm (48 collu) Android TV

* Organizācija UL ir sertificējusi Philips OLED televizoru paneļus kā 
nekaitīgus un diskomfortu neradošus paneļus.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un 
operatora.

* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. 
Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store 
veikalā.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) 
uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. 
Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto 
jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā 
piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar 
savu operatoru.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras 
atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no 
viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, 
apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var 
būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt 
piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam 
nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem 
izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Atmiņas lielums (zibatmiņa): 16 G, faktiskā pieejamā vieta diskā var 
atšķirties (atkarībā no, piem., (iepriekš) instalētajām lietotnēm, 
instalētās operētājsistēmas utt.)

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, 
Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon 
Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
* Nepieciešams Disney+ abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas 

apskatāmi https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney un tā 
saistītās struktūras. Disney+ ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Google asistents ir pieejams Philips Android TV, kas darbojas ar 
Android O (8) vai jaunāku operētājsistēmas versiju. Google asistents 
ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas 
apskatāmi https://www.netflix.com

* Rakuten TV ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

http://www.philips.com

