
 

 

Philips LED
LED-televizor HD z OS 
Android

98 cm (39 palcev)
Zvok Dolby Atmos
Android TV

39PHS6707
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D-televizor HD z OS Android
ete najboljši televizor za manjše stanovanje ali sobo? Ta 39-palčni televizor Philips je 
eti odlično, kamorkoli ga postavite. Njegova slika je ostra, zvok čist in, ker je opremljen 
S Android, je preprosto pameten.

Čudovita svetloba. Odlična slika.
• Živahne slike. LED-televizor Philips HD.
• Zasnova, ki izstopa.
• 39-palčni zaslon. Črn okvir in tanke nožice.

Philipsova odličnost v sliki in jasnem zvoku.
• Tehnologija Pixel Plus HD. Vedno izjemno ostra slika.
• Združljivost s SoundBari, ki podpirajo Dolby Atmos

Vsebina na vaš ukaz.
• Preprosto pameten. Android TV.
• Združljiv je s Pomočnikom Google.



 LED-televizor
Uživajte v vsem, kar gledate, z LED-
televizorjem Philips HD. Njegova tehnologija 
obdelave optimizira kakovost slike za ostre 
slike, bogate barve in gladko gibanje. Vsakič 
živahna izkušnja gledanja.

Dolby Atmos
Povečajte dramatičnost trenutka, ne glede na 
to, kaj gledate. Ta televizor Philips z OS 
Android TV je združljiv s SoundBari, ki 
podpirajo Dolby Atmos in reproducirajo tako 
globoke kot visoke tone. Doživeli boste 
navidezni tridimenzionalni prostorski zvok, ki 
vas obdaja z vseh strani.

Preprosto pameten. Android TV.

Televizor Philips s sistemom Android TV vam 
nudi želeno vsebino, kadar koli jo želite. 
Domači zaslon lahko prilagodite tako, da bodo 
na njem prikazane najpriljubljenejše aplikacije, 
zaradi česar bo pretakanje filmov in oddaj 

enostavnejše. Lahko tudi preprosto 
nadaljujete, kjer ste ostali.

Zasnova
Ta eleganten 39-palčni televizor s črnim 
okvirjem in tankimi nožicami se ponaša z 
izjemnim občutkom za slog. Idealen je za 
manjše prostore in lahko privablja pozornost v 
kuhinji ali pa se zlije z opremo spalnice.
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Značilnosti
LED-televizor HD z OS Android
98 cm (39 palcev) Zvok Dolby Atmos, Android TV



Preklop sistema v stanje pripravljenosti, • Teža vključno z embalažo: 7,0 kg
Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor HD
• Diagonalna velikost zaslona: 39 palec / 98 cm 
• Ločljivost zaslona: 1366 x 768
• Razmerje stranic: 16 : 9
• Izboljšava slike: HLG (Hybrid Log Gamma), 

HDR10, Pixel Plus HD

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: 

Podpora za HDR, HDR10/HLG
• Video vhodi na vseh priključkih HDMI: Podpora 

HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Android TV
• OS: Android TV™ 10 (Q)
• Prednameščene aplikacije: Amazon Prime Video, 

BBC iplayer, Disney+, Netflix*, YouTube

Funkcije Smart TV
• Interaktivni televizor: HbbTV
• Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odpre 

internetni brskalnik, TV na zahtevo, Youtube, TV 
za Netflix

• Glasovni pomočnik*: Podpora za Pomočnik 
Google*

Obdelovanje
• Hitrost procesorja: Štirijedrnik

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

vodnik po programih
• Teletekst: 1000-stranski Hypertext
• Podpora za HEVC

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 3
• Število priključkov USB: 2
• Brezžične povezave: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, 

dvopasovni, Bluetooth 5.0
• Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni 

vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), 
Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni 
priključek

• EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z 
daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, 

Predvajanje z enim dotikom
• HDCP 2.3: Da za vse HDMI
• HDMI ARC: Da, na HDMI1

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

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

• Podprti formati podnapisov: .SMI, .SRT, .SUB, 
.TXT, .ASS, .SSA

• Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 
9.2), WMA-PRO (9 in 10)

• Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

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), Način Eco

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 12 W
• Izboljšava zvoka: Jasen dialog, Dolby Atmos, 

Samodejna izravnava glasnosti, Okrepitev Dolby 
Bass

• Konfiguracija zvočnikov: 2 x 6 W zvočnik

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

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

Zasnova
• Barve televizorja: Črn brušen rob
• Zasnova stojala: Črne mat nogice

Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 

963,0 x 607,0 x 140,0 mm
• Teža izdelka: 5.0 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 5,2 kg
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

890,9 x 517,1 x 75,3 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

890,9 x 539,6 x 191,0 mm
• Dimenzije stojala (Š x V x G): 

890,9 x 22,5 x 191,0 mm
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 

200 x 200 mm
Energetska nalepka EU
• Registrske številke EPREL: 950046
• Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: F
• Poraba energije v načinu SDR: 42 kWh/1000 h
• Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
• Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni 

mrežni povezavi: < 2,0 W
• Poraba energije v načinu HDR: 45 kWh/1000 h
• Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
• Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD
•
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* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta 
odvisna od države in operaterja.

* 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.

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

* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
* Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na https://

www.disneyplus.com (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ 
je na voljo v izbranih jezikih in državah.

* Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O 
(8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih 
jezikih in državah.

* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://
www.netflix.com

http://www.philips.com

