
 

 

Philips 8300 series
Izjemno tanek LED-
televizor 4K UHD s 
sistemom Android TV in 3-
stransko osvetlitvijo 
Ambilight
164-cm (65-palčni) TV z Ambilight

2800 Picture Performance Index
HDR premium WCG 90 %
Tehnologija P5 Perfect Picture
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jemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

3-stransko funkcijo Ambilight
topite se v najljubšo vsebino s televizorjem Philips serije 8300. Uživajte v živahnih in 
ravnih barvah ter ostri sliki 4K UHD, tudi ko televizijo gledate pod kotom. Osvetlitev 
bilight poskrbi za še pristnejšo izkušnjo filmskih in igralnih večerov.

Prefinjena zasnova. Čudovita osvetlitev.
• Izjemno tanek minimalističen okvir s površino iz brušenega aluminija
• Ambilight. Doživite čustva tudi za zaslonom.
• Širok barvni spekter. Več barv. Živahnejša slika.

Neverjetni trenutki
• IPS Nano Color. Bogate barve. Ne glede na to, kje sedite.
• Procesor slike Philips P5. Vedno popolna slika, ne glede na vir.
• HDR Premium. Izboljšane barve, globina in dimenzije

Android TV – vsa vaša najljubša vsebina
• Vgrajen Pomočnik Google. Vsebina in še več na vaš ukaz
• Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips. Še več navdušenosti.

Jasen zvok
• Tehnologija Philips Triple Ring. Več prostora za zvok
• Zvok DTS HD Premium. Globoki nizki toni in kristalno jasna razumljivost govora.



 Izjemno tanek minimalističen okvir
Izjemno tanek minimalističen okvir s površino 
iz brušenega aluminija

IPS Nano Color
Če načrtujete filmski večer, ogled finalne 
tekme ali igranje iger, se lahko pri tehnologiji 
IPS Nano Color zanesete na živahne barve in 
širok kot gledanja. Nanodelci enotne velikosti 
absorbirajo odvečno svetlobo, ki jo ustvarja 
zaslon. Rdeči odtenki ostanejo rdeči, zeleni 
travniki so res zeleni in modra je vedno modra, 
pa čeprav gledate televizor pod kotom do 60 
stopinj.

Tehnologija P5 Perfect Picture
Philipsova tehnologija P5 Perfect Picture 
zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša 
priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno 
poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki 
imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da 
boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je 
tako tekoče, da nikoli ne boste izgubili pogleda 
z žoge, ne glede na hitrost igre.

High Dynamic Range Premium
High Dynamic Range Premium je nov video 
standard. Z izboljšanim načinom uporabe barv 
in kontrasta omogoča povsem novo domače 
razvedrilo. Privoščite si užitke z izvirno 
bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno 
odražajo režiserjev namen. In rezultat? Izjemno 
osvetljeni poudarki, bogatejši kontrast in barve 
ter živahne podrobnosti, kot jih niste še videli.

Vgrajen Pomočnik Google
Televizor Philips Android TV upravljajte z 
glasom. Želite igrati igre, gledati Netflix ali 
poiskati vsebino in aplikacije v Trgovini Google 
Play? Povejte to svojemu televizorju. Z ukazi 
lahko upravljate vse pametne domače naprave, 
ki so združljive s Pomočnikom Google, kot je 
zatemnitev luči ali nastavitev termostata za 
filmski večer. Ne da bi vstali s kavča.

TV-vsebine
Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips 
nudita več kot običajen televizor. V spletu vam 
je na voljo brezkončen nabor filmov, 
televizijskih vsebin, glasbe, aplikacij in iger. Še 
več navdušenosti.

Tehnologija Triple Ring
Izboljšana Philipsova tehnologija Triple Ring 
omogoča še več gibanja zvočnikov v 
globokotoncih. Več gibanja pa pomeni tudi več 
moči. Tako boste tudi pri Philipsovih 
televizorjih s tanko zasnovo uživali v veliko bolj 
mogočnem zvoku.

3-stranska funkcija Ambilight
Z osvetlitvijo Philips Ambilight filmi in igrice 
postanejo pristnejši. Glasba dobi svetlobno 
predstavo. Vaš zaslon se vam bo poleg tega 
zdel večji kot v resnici. Inteligentne sijalke LED 
okrog robov televizorja projicirajo barve 
zaslona na stene in v prostor v realnem času. 
Ambientalna osvetlitev je vedno popolno 
prilagojena. Še en razlog, da vas vaš televizor 
navdušuje.

Wide Color Gamut
Wide Color Gamut poveča standardni barvni 
spekter z 72 % na 90–99 %, s čimer so barve 
živahnejše in še lepše. Zelena, modra in rdeča 
barva imajo maksimalne odtenke, razširjena 
reprodukcija barv, ki jo omogoča televizor 4K 
Ultra HD, pa je bližje digitalnemu kinu kot 
kadar koli prej.
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Značilnosti
Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
164-cm (65-palčni) TV z Ambilight 2800 Picture Performance Index, HDR premium WCG 90 %, Tehnologija 
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Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround • Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3 W
Ambilight
• Različica Ambilight: 3-stransko
• Osvetlitev okolice - funkcije: Vgrajena osvetlitev 

Ambilight+hue, Ambilight Music, Način igre, 
Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje

Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 65 palec / 164 cm 
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
• Razmerje stranic: 16:9
• Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Micro 

Dimming Pro, Wide Color Gamut 90 %, DCI/P3, HDR 
Premium

• Tehnologija za slikovne pike: Tehnologija P5 Perfect 
Picture

• Velikost diagonale zaslona (cm): 65 palcev

Android
• OS: Android™ 8.0 (Oreo)
• Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, Google 

Play Music*, Iskanje Google, YouTube
• Velikost pomnilnika: 16 GB

Funkcije Smart TV
• Uporabniška izkušnja: Odjemalec in strežnik za več 

prostorov, SimplyShare
• Interaktivni televizor: HbbTV
• Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
• Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt 

internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
• Enostavna namestitev: Samodejno zaznavanje naprav 

Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za 
namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah

• Enostavna uporaba: Gumb za hitro odpiranje menija 
Smart, Navodila na zaslonu

• Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za 
samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, 
Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika 
USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

• Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, 
Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Povečava, 
raztegovanje

• Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, 
Upravljanje, Sedaj na TV, TV-vodnik, Video na zahtevo

• Daljinski upravljalnik: s tipkovnico, z glasom

Obdelovanje
• Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 25 W
• Izboljšava zvoka: Smart Sound, DTS–HD Premium 

• Zvočne funkcije: Tehnologija Triple Ring
• Konfiguracija zvočnikov: 2 x 6,25 W zvočnik za srednje 

in visoke tone, 12,5 W nizkotonski zvočnik

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 4
• Število priključkov USB: 2
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Brezžične povezave: Dvopasovni, Vgrajen Wi-Fi 

802.11ac 2 x 2
• Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), 

Digitalni zvočni izhod (optični), Antena IEC75, Satelitski 
priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, Izhod 
za slušalke

• Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, zvočni povratni kanal 
(ARC)

• EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega 
upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklop sistema v 
stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom

• HDCP 2.2: Da za vse HDMI

Večpredstavnostne aplikacije
• Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 

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

• Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
• Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), 

WMA-PRO (v9 in v10)
• Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG
• Računalniški vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 60 Hz
• Video vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 60 Hz, Podpora za HDR, HDR10/HLG
• Video vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Podpora za HEVC
• Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
• Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
• Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po 

programih
• Indikator jakosti signala
• Teletekst: 1000-stranski Hypertext

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni 
izklop, Izklop slike (za radio), Svetlobni senzor

• Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
• Moč na energetski oznaki EU: 110 W
• Letna poraba energije: 161 kWh
• Vsebnost živega srebra: 0 mg
• Vsebnost svinca: Da*
• Razred na energetski oznaki: A+

Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 1600 x 995 x 185 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1455,1 x 837,2 x 50,3 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

1455,1 x 889,8 x 304,5 mm
• Širina televizijskega stojala: 567,9 mm
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 400 x 

300 mm
• Teža izdelka: 29,0 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 31,7 kg
• Teža vključno z embalažo: 41,3 kg

Barva in površina
• Sprednja stran televizorja: Kovinsko srebrna

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

bateriji AA, Napajalni kabel, Mini vtič za kabel L/R, Mini 
vtič za kabel YPbPr, vodnik za hiter začetek, Brošura s 
pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

•
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* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta 
odvisna od države in operaterja.

* Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več 
podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 
dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni 
operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko 
ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za 
podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in 
naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede 
na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne 
naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja 
in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: 
www.philips.com/smarttv.

* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga 
lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede 
na državo in kanal.

* Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo 
vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon 
trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)

* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, 

kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami 
direktive RoHS.

* Delovanje je odvisno od vgrajenih aplikacij ChromeCast in pametnih 
naprav. Za več informacij obiščite spletne strani o vgrajenih izdelkih 
ChromeCast.

* Vgrajen Pomočnik Google bo na voljo v posodobitvi programske 
opreme za televizorje Android letnika 2018.

* Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.

http://www.philips.com

