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ruženi sta funkcionalna eleganca in vsestranska povezljivost. Televizor Philips serije 
00 odlikuje čudovito podrobna slika 4K Ultra HD. Povezljivost Smart TV pa omogoča 
di enostavno uživanje v razvedrilu na zahtevo.

Čudovito dodelane podrobnosti
• Geometrično dodelano sredinsko stojalo

Strast do kakovostne slike
• 4K Ultra HD presega vse ločljivosti, ki ste jih videli doslej
• Odkrijte vrhunsko sliko Ultra HD s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD
• HDR Plus zagotavlja boljše barve, kontrast in ostrino

S tem televizorjem Smart TV se povežite z večjim svetom
• Smart TV: raziščite povsem nov svet
• Zabavajte se s Philipsovo galerijo aplikacij
• Izdelano za boljšo izkušnjo s storitvijo Netflix

Tanek televizor – mogočen zvok
• Zmogljiva obdelava zvoka za izjemno jasnost zvoka



 Novo sredinsko stojalo
Za geometrično dodelano sredinsko stojalo 
smo izbrali prefinjeno visokosijajno črno 
površino, ki smo jo dopolnili z izjemno tankim 
ukrivljenim vratom, da smo ustvarili zasnovo 
televizorja, ki čudovito dopolni vsako sodobno 
opremo prostora.

4K Ultra HD
Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje 
ločljivosti kot običajni televizor Full HD. Več 
kot 8 milijonov slikovnih pik in naša edinstvena 
tehnologija za višanje kakovosti na izjemno 
visoko ločljivost zagotavljajo najboljšo možno 
kakovost slike. Boljša je kakovost izvirne 
vsebine, boljšo sliko in ločljivost lahko televizor 
predvaja. Uživajte v izboljšani ostrini, 
izrazitejšem občutku globine, vrhunskem 
kontrastu, tekočem in naravnem gibanju ter 
brezhibnih podrobnostih.

Pixel Plus Ultra HD
Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra 
HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD 
sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, 
neverjetno podrobna in globoka – vedno 

uživajte v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in 
temnejšimi črnimi odtenki.

High Dynamic Range Plus
High Dynamic Range Plus je nov video 
standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom 
omogoča povsem novo domače razvedrilo. 
Privoščite si užitke z izvirno bogatimi in 
pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen 
avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši 
poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov 
in podrobnejša slika kot doslej.

Smart TV
Odkrijte pametnejše doživetje, ki presega 
tradicionalno televizijo. Izposojajte si ali 
pretakajte filme, videoposnetke in igre iz 
spletnih videotek. Spremljajte najljubše TV-
kanale in s Smart TV uporabljajte vedno več 
spletnih aplikacij.

Galerija Philips TV/STA
Philipsova galerija aplikacij je obsežna zbirka 
spletnih aplikacij, do katerih lahko dostopate, 
ko je pametni televizor povezan z internetom. 
Popolnoma enostavno! Vklopite televizor, 

povežite ga z internetom in se prepustite 
popolnoma novemu svetu razvedrila na spletu.

Logotip Netflix Recommended TV
Storitev Netflix je v marsičem spremenila vaš 
pogled na doživljanje razvedrila in hkrati 
pomaga tudi pri razvijanju novosti na napravah, 
ki jih uporabljate za gledanje televizijskih oddaj 
in filmov. Če je pametni televizor opremljen z 
logotipom "Netflix Recommended TV", to 
pomeni, da je prestal strog ocenjevalni 
postopek na osnovi dejavnikov, ki so 
naročnikom najpomembnejši.

Obdelava zvoka
Piš vetra, šum lista, ki pade na tla, zvok 
pnevmatik vozila, ki drvi po vijugasti cesti. Prav 
takšne majhne podrobnosti oživijo sliko. 
Philipsova obdelava zvoka združuje te 
podrobnosti v izjemno čisti zvok, ki mu ni para. 
Studijski način mešanja, ki podpira originalno 
zvočno vsebino in po potrebi ojača zvok, 
omogoča, da boste vsak zvok slišali natanko 
tako, kot si ga je zamislil režiser. Globoki nizki 
toni, jasni dialogi in neverjetno natančen zvok – 
to je le začetek.
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• Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni 
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Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 50 palec / 126 cm 
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
• Razmerje stranic: 16:9
• Svetlost: 350 cd/m²
• Izboljšava slike: Pixel Plus Ultra HD, Micro 

Dimming, 700 PPI
• Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %

Funkcije Smart TV
• Uporabniška izkušnja: Odjemalec za več prostorov, 

SimplyShare, Združljivo s tehnologijo Wi-Fi 
Miracast*

• 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

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

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

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 20 W
• Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, 

Samodejno uravnavanje glasnosti, Smart Sound

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 3
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Število priključkov USB: 2
• Brezžične povezave: Vgrajen Wi-Fi 11n 2 x 2, Wi-

Fi Direct
• Ostali priključki: Antena IEC75, Satelitski 

priključek, Ethernet-LAN RJ-45, Standardni 
vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod (optični), 
Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke

kanal (ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z 

daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, 
preklop sistema v stanje pripravljenosti, Povezava 
Pixel Plus (Philips)*, Predvajanje z enim dotikom

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

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

• Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SUB, 
.TXT, .AAS

• 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 FHD 

1920 x 1080 pri 60 Hz, do 4K UHD 3840 x 2160 
pri 30 Hz

• 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 30 Hz, do FHD 1920 x 1080 pri 60 
Hz

• 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
• Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3 W
• Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za 

samodejni izklop, Izklop slike (za radio)
• Razred na energetski oznaki: A+
• Moč na energetski oznaki EU: 61 W
• Letna poraba energije: 90 kWh
• Vsebnost živega srebra: 0 mg
• Vsebnost svinca: Da*
Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 

1330 x 770 x 150 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1128,4 x 653 x 83,2 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

1128,4 x 715,6 x 262,8 mm
• Širina televizijskega stojala: 601,1 mm
• Teža izdelka: 12,8 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 15,4 kg
• Teža vključno z embalažo: 19,24 kg
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 

200 × 200 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter 
začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi 
informacijami, Namizno stojalo

•

Datum izdaje 2017-05-21

Različica: 6.2.1

12 NC: 8670 001 44983
EAN: 87 18863 01228 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

50PUS6162/12

Specifikacije
Izjemno tanek Smart LED-televizor 4K
126 cm (50 palcev) LED-televizor 4K Ultra HD, Štirijedrnik, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

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

* 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. Posodobljeni 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.

* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* 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.

* Združljivost je odvisna od podpore za Wi-Fi Miracast za Android 4.2 
ali novejše. Več podrobnosti si oglejte v dokumentaciji naprave.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, 
kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami 
direktive RoHS.

http://www.philips.com

