
 

 

Philips 7000 series
4K üliõhuke Android TV-
ga teler kolmekülgse 
Ambilighti ja 
pildimootoriga P5 Perfect

123 cm (49")
4K Ultra HD LED-teler
Quad Core, 16 GB ja laiendatav
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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liõhuke Android TV-ga 4K LED-teler
os kolmekülgse Ambilightiga

nktsioonide poolest suur. Disaini poolest minimalistlik. Philipsi 7500 seeria teler edastab 
ljetavaldavat 4K Ultra HD pildikvaliteeti ning meelelahutuskogemuse täiustamiseks on 

llel suurepärane Ambilight ja bassikõlariga sisseehitatud ribakõlar.

Õhuline viimistlus
• Ambilight muudab alatiseks teie suhtumist telerisse
• Kergest alumiiniumist hõbedakarva tume kroomitud alus
• Viimistlus – teler, mille välimus ei jää alla võimsusele

Auhindadega pärjatud esitus
• Täiuslik pilt tänu Philipsi pildimootorile P5 Perfect
• Nautige HDR Premiumiga suurepäraseid kontraste, värve ja teravust
• Värvid, mis lähevad teie kujutlusvõimest kaugemale

Meeliköitev. Piiramatu. Androidiga
• Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu
• Google Play Store ja Philipsi rakenduste galerii: otsige internetist
• Ehitatud parema Netflixi kogemuse saamiseks

Hea heli ei ole kunagi nii hea välja näinud
• Nähtav heliesitus võimaldab näha heli kaunidust
• Kuulake iga üksikut heli DTS HD Premium Soundi abil



 Kolmekülgne Ambilight
Te olete loonud kodu, mis on enamat kui vaid 
maja, miks siis mitte valida ka sobiv teler. 
Philipsi unikaalne Ambilight tehnoloogia 
muudab teie ekraani palju laiemaks — ja teie 
vaatamiskogemuse kaasahaaravamaks — heites 
kahelt teleri küljelt ulatuslikku valguskuma 
ümbritsevale seinale. Värvid, erksus ja põnevus 
kanduvad ekraanilt üle ka teie elutuppa, 
pakkudes teile erakordset vaatamiselamust.

Hõbedakarva tume kroomitud alus
Meie lihtne, kuid ilus kergest alumiiniumist 
hõbedakarva tume alus on tugev, jõuline ja 
vastupidav. Lisaks on sellel kvaliteetne 
kroomviimistlus, mistõttu saate nautida 
suurepärast stiili, mis sobib täiuslikult mis tahes 
keskkonda.

Ehtsad materjalid
Kodu väljendab teie stiili. Seetõttu valisime 
kujundusse vaevu hoomatavad õrnad värvid ja 
viimistlusmaterjalid, mis on kombineeritud 
ehedate kvaliteetmaterjalidega. Tänu sellele 
sulanduvad meie telerid hästi teie interjööri.

Pildimootor P5 Perfect

Uus pildikvaliteedi mootor Philips P5 
optimeerib tipptasemel algoritmi abil 
digitaalselt kõike, mida näete. Tänu P5 mootori 
oluliselt suuremale töötlusvõimele 

saavutatakse üldiselt 50% parem pildikvaliteet. 
Nüüd saate nautida sügavamaid musti ja 
erksamaid valgeid toone, kõige ilmekamaid ja 
säravamaid värve ning loomulikke elutruid 
nahatoone. Ja meie liikuvaid üliteravaid pilte 
suurepäraste detailide ja sügavusega nii 
spordiülekannete, filmide kui ka teiste žanrite 
puhul – seda iga kord ja mis tahes allikat 
kasutades.

High Dynamic Range Premium
Suure dünaamilise ulatuse tehnoloogia High 
Dynamic Range Premium (HDR) kujutab 
endast uut videostandardit. See näitab 
kontrastsuse ja värvi valdkonnas tehtud 
edusamme, viies koduse meelelahutuse uuele 
tasemele. Nautige tunnetuslikku kogemust, kus 
on tabatud pildi originaalne rikkalikkus ja 
elavus, kuid peegeldatud siiski täpselt seda, 
mida režissöör plaanis. Lõpptulemuseks on 
erakordse heleduse esiletõstud, rikkalikum 
kontrastsus, laiem värvivalik ja täpsemad 
detailid kui kunagi varem.

Premium color
Philips Premium Color võimendab niigi laia 
värvigammaga teleripaneeli sooritust 85% 
võrra, lisades nelja triljoni värvi töötlemise 
funktsiooni. Nii võrratu värvide eraldusvõime 
ja säravad värvid panevad teid unustama, et 
vaatate ekraani.

Quad Core + Android
Philipsi Quad Core protsessor ühineb 
Androidi jõuga, et pakkuda põnevat 
mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris 
navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada 
videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

TV sisu
Google Play Store'i ja Philipsi rakenduste galerii 
abil saate teha enamat kui traditsiooniline teleri 
programmeerimine – teie ees avanevad 
tohutud filmide, teleprogrammide, muusika, 
rakenduste ja mängude veebikogud. 16 GB 
suurune laiendatav mälumaht tähendab seda, et 
lemmiksisu ja rohkemate rakenduste 
salvestamiseks on küllaldaselt ruumi.

Nähtav heliesitus
Läbimõeldud heli õhukeses kestas. Nautige 
saledasse ribakõlarisse paigutatud 
mikroelementide rea uskumatuid kõrgeid ja 
elutruid kesksagedusi. Kui kuulete iga sosinat, 
sammu ja põrandakriginat, võite vaid ette 
kujutada, kui selgelt kõlab iga mürtsatus, 
kõmakas ja plahvatus. Ja kui juttu tuleb 
bassihelidest, tagavad strateegiliselt paigutatud 
tagumised kõlarid kompromissitult sügavad ja 
rikkalikud toonid. See teler kõlab sama hästi, 
kui välja näeb.

DTS HD Premium Sound
Suurepärased telerikõlarid vajavad võimsat 
mootorit, mis aitaks säilitada algse heli puhtuse. 
DTS HD Premium Sound on loodud selleks, et 
pakkuda kogemust, mida tarbijad on hakanud 
kvaliteetse helitöötluse puhul ootama – 
kaasahaarav ruumiline heli sügava ja rikkaliku 
bassiga ning kristallselge kõla, mida edastatakse 
maksimaalsel helitasemel ilma igasuguse heli 
kõikumise, kärpimiste või moonutusteta.
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Esiletõstetud tooted
Üliõhuke Android TV-ga 4K teler
123 cm (49") 4K Ultra HD LED-teler, Quad Core, 16 GB ja laiendatav, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



Ambilight
• Ambilighti versioon: kolmekülgne
• Ambilighti funktsioonid: Sisseehitatud 

Ambilight+hue, Ambilight muusikas, Mängurežiim, 
Kohandumine seinavärviga, Salongi režiim

Pilt/Ekraan
• Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
• Ekraani diagonaali suurus: 49 tolli / 123 cm 
• Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160
• Kuvasuhe: 16 : 9
• Heledus: 400 cd/m²
• Pixel mootor: Pildimootor P5 Perfect
• Pildiparandus: Perfect Natural Motion, Micro 

Dimming Pro, Ülikõrge lahutusvõime, 2200 PPI
• Tippvalgustugevus: 65 %

Android
• OS: Android™ 6.0 (Marshmallow)
• Eelnevalt paigaldatud rakendused: Google Play 

filmid*, Google Play muusika*, Google'i otsing, 
YouTube

• Mälu suurus: 16 GB, laiendatav USB-andmekandja 
kaudu

Smart TV funktsioonid
• Kasutaja interaktsioon: MultiRoom Client & Server, 

SimplyShare
• Interaktiivne TV: HbbTV (Hybrid Broadcast 

Broadband TV)
• Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
• SmartTV rakendused*: Veebipõhised videopoed, 

Avage veebibrauser, Social TV, TV valikvideod, 
YouTube

• Lihtne installeerida: Leiab automaatselt Philipsi 
seadmed, Seadmete ühendamisviisard, Võrgu 
installimisviisard, Seadistusviisard

• Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline Smart 
Menu nupp, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend

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

• Ekraaniformaadi reguleerimine: Standardne – täida 
kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Ettenihutamine, 
Suumimine, Venitamine

• Philipsi rakendus TV Remote*: Rakendused, Kanalid, 
Kontroll, Praegu teleris, Telekava, Videolaenutus

• Kaugjuhtimispult: koos klaviatuuriga

Töötlus
• Töötlusvõimsus: Neljatuumaline

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 45 W
• Helifunktsioonid: Triple Ringi tehnoloogia
• Heli täiustused: Clear Sound, Nutikas heli, DTS-HD 

Premium Sound

Ühenduvus
• HDMI-pesade arv: 4
• USB-pesade arv: 2
• Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
• Wireless ühendused: Kahesüsteemne, Wi-Fi 11ac 

2x2 sisseehitatud
• Muud liidesed: Common Interface Plus (CI+), 

Digitaalne helisisend (optiline), Antenn IEC75, 
Satelliitühendus, Ethernet-LAN RJ-45, Audio L/R in 
(helisisend), Kõrvaklapiväljund

• HDMI funktsioonid: 4K, Heli tagasisidekanal
• EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, 

Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi 
lülitamine, Esitamine ühe vajutusega

• HDCP 2.2: Jah, on HDMI1-l, Jah, on HDMI2-l

Multimeedia rakendused
• Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9

• Toetatud subtiitrite formaadid: .SRT, .SUB, .TXT, 
.SMI

• Muusikaesitusvormingud: AAC, MP3, WAV, WMA 
(v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)

• Pildiesitusvormingud: JPEG

Toetatavad ekraani lahutusvõimed
• Arvutisisendid HDMI1/2: kuni 4K UHD 

3840x2160 @60Hz
• Arvutisisendid HDMI3/4: kuni 4K UHD 

3840x2160 @30Hz, kuni FHD 1920x1080 @60Hz
• HDMI1/2 videosisendid: kuni 4K UHD 

3840x2160 @60Hz
• HDMI3/4 videosisendid: kuni FHD 

1920x1080 @60Hz, kuni 4K UHD 
3840x2160 @30Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• HEVC tugi
• Digi-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4
• Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
• Telekava*: 8 päeva elektrooniline telekava
• Signaalitugevuse näidik
• Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
Võimsus
• Väljalülitatud seadme võimsustarve: 0,3 W
• Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
• Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
• EL-i energiamärgise võimsus: 90 W
• Aastane energiatarve: 132 kW/h
• Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3
• Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse 

taimer, Valgussensor, Pildi väljalülitamine (raadio 
kuulamiseks)

• Energiamärgise klass: A
• Elavhõbedasisaldus: 0 mg
• Sisaldab pliid: Jah*

Mõõtmed
• Karbi mõõtmed (L x K x S): 1205 x 795 x 150 mm
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 

1100,2 x 661,4 x 45,6 mm
• Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 

1100,2 x 723,9 x 225 mm
• Teleri aluse laius: 690,8 mm
• Toote kaal: 17,4 kg
• Toote kaal (alusega): 20,32 kg
• Kaal (koos pakendiga): 24,26 kg
• Ühildub VESA seinakinnitustega: 200 x 200 mm

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 2 x 

AA-patareid, Toitejuhe, Minipistik L/R kaablile, 
Minipistik YPbPr kaablile, Kiirjuhend, Juriidilise teabe 
ja ohutusnõuete brošüür, Lauapealne alus

•
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Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
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www.philips.com
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Spetsifikatsioon
Üliõhuke Android TV-ga 4K teler
123 cm (49") 4K Ultra HD LED-teler, Quad Core, 16 GB ja laiendatav, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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

* Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe 
saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

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

* Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
* 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.

* Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
* Google Casti funktsioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega 

rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google 
Casti tootelehte.

* Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad 
nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist 
ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka 
riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/
smarttv..

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

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul 
alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi 
olemasolevate erandite klauslitele).

* Soundbari, kõlarite ja muude heliseadmete jaoks on vaja HDMI-
ühendust.

http://www.philips.com

