
 

 

Philips 5000 series
Smart LED-TV med Pixel 
Plus HD

117 cm (46")
Full HD 1080p
DVB-T2/C

46PFL5007T
Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med Full HD LED og trådløst Smart TV
Slap af og nyd en fantastisk TV-aften med Philips 46PFL5007 Smart Full HD LED-TV. 
Drevet af Pixel Plus HD Engine kan du nyde en verden af indhold med Smart TV Plus 
trådløst og med levende Full HD-billeder.

Nyd en verden af indhold med Smart TV Plus
• Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
• En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
• Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
• Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
• Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause

Din underholdning i fremragende detaljer
• Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
• Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
• 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Komplet digital tilslutning på den nemme måde
• 3 USB-stik giver fantastisk multimedieafspilning
• Problemfri tilslutning med 4 HDMI-indgange og EasyLink
• Integreret DVB-T2-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks



 Integreret Wi-Fi

Med integreret Wi-Fi i dit Philips-TV kan du få 
adgang til en verden af indhold med Smart TV 
trådløst derhjemme.

Pixel Plus HD
Pixel Plus HD giver en unik kombination af 
ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, 
naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder 
fra multimedier til standard definition TV og 
også i meget komprimeret HD registreres og 
mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

400 Hz Perfect Motion Rate
400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber 
ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et 
klart og levende billeder i hurtige bevægelser. 
Philips' nye PMR-standard viser den 
kombinerede synlige effekt af den hurtigste 
opdateringshastighed, HD Natural Motion 
samt unik billedbehandling, hvilket skaber en 
uovertruffen skarphed i bevægelserne.

3 USB (multimedie)

Tre USB-stik giver dig adgang til jpeg-fotos, 
MP3-musik og videofiler fra de fleste USB-
sticks (USB memory-class-udstyr). Sæt en USB 
i et af stikkene på dit TV, og få adgang til 
multimedieindholdet vha. den brugervenlige 
indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se 
dine videoer, fotos og musiknumre og dele 
dem med andre.

Smart TV Plus
En verden af indhold til dig. Betjen, 
programmer og optag - se TV, lige som du 
har lyst til.
Få nem adgang til et stort udvalg af apps. 
Brug onlinevideobutikker og TV-arkiver til 
at se dine yndlingsfilm. Surf på det åbne 
internet, eller hold forbindelse med dine 
venner via Facebook og Twitter. Du kan 
også nemt sætte dit TV-program på pause 
- bare tilslut en USB-harddisk til dit TV, og 
optag digitale TV-udsendelser.

EU-miljømærket
Philips' grønne 
designproces sigter mod at 
skabe produkter, som i 
stigende grad er 
miljøvenlige. Vores indsats 

er blevet anerkendt, og Philips har fået 
tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de 
fleste af sine modeller pga. deres høje 
energieffektivitet, meget lave 
strømforbrug i standby (op til 50 % 
mindre end EU-miljømærkets krav), 
fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt 
deres design, som gør genbrug nemmere.

Philips MyRemote-app
Philips MyRemote er et smart program til 
at organisere dine TV-oplevelser.
Nyd en lang række muligheder: Gennemse 
programguiden på din tablet, mens du ser 
TV. Yderligere funktioner som f.eks. nem 
tekstindtastning, betjening af lydstyrke og 
program samt afspilning af billeder, 
videoer eller musik på dit TV gør dine 
smarte enheder til smarte 
fjernbetjeninger. Download MyRemote-
app'en nu fra iTunes App Store eller 
Android Market.
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Vigtigste nyheder
Smart LED-TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T2/C



• Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm
Billede/display
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 46 tommer / 117 cm 
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
• Billedforbedring: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect 

Motion Rate

Smart TV-applikationer
• Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben 

internetbrowser, Online-apps
• Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), 

Understøttelse af USB-tastatur og mus
• SimplyShare: DLNA-mediebrowser, USB-

mediebrowser
• Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren 

lyd, Incredible Surround, Ren bas

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-stik: 3
• Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang 
L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik

• HDMI-funktioner: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug 
& play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk 
Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), 
Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

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

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA 
(v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Komfort
• PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen

• Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, 
Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, 
Uskaleret, WideScreen

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• Firmwareopgradering: Automatisk 

firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 
programguide

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, 
Freeview HD

• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-40°C
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 55 W
• Årligt energiforbrug: 76 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,15 W
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1290 x 764 x 158 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 

1064,6 x 635,0 x 35,3 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1064,6 x 677,3 x 260,0 mm
• Vægt: 16,9 kg
• Produktvægt (+ holder): 20,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 25,7 kg
Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 

2 x AAA batterier, Borddrejefod, Lynhåndbog, 
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og 
sikkerhed, SCART-adapter, 
Komponentkabeladapter, Smart TV Lynguide, 
Garantibevis

• Ekstra tilbehør: Philips vægmontering SQM 6325, 
Philips vægmontering SQM 6375, Philips 
vægmontering SQM 6415

•
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Specifikationer
Smart LED-TV
117 cm (46") Full HD 1080p, DVB-T2/C

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke 
tjenester der udbydes i dit land.

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV 
IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde 
begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være 
begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en 
internetforbindelse.

* DivX Certified® til afspilning af DivX® video op til HD 1080p, 
herunder bedste indhold.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle 
lande

http://www.philips.com

