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olby Vision · Atmos | HDR10+
ivate v filmih? Potopite se v kinematografsko zmogljivost tega televizorja OLED+. Obdelava 
e z naslednjo generacijo procesorjev P5 in navzgor usmerjeni zvočniki Bowers & Wilkins 

s obdajo z realistično sliko in osupljivim zvokom. Videli in slišali boste prav vse podrobnosti.

Obstaja OLED in obstaja OLED+
• Televizor 4K UHD OLED+. Razlika je očitna.
• Pristen zvok. Bowers & Wilkins z zvokom Dolby Atmos.
• Ambilight. Doživite čustva tudi za zaslonom.

Kinematografski učinek. Osupljivo realistična slika.
• Procesor slike P5 tretje generacije. Vedno popolna slika, ne glede na vir.
• Popolna naravna realnost. Več globine, več podrobnosti.
• Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.
• HDR10+. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.

Osupljiv zvok sistema zvočnikov Bowers & Wilkins
• Navzgor usmerjeni zvočniki s sistemom Dolby Atmos. 2.1.2
• Vgrajen nizkotonski zvočnik, visokotonski zvočniki in dodatni zvočniki polnega razpona

Vsebina za televizorje s sistemom Android na vaš ukaz
• Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips. Še več navdušenosti.
• Glasovno upravljanje AI.Vgrajen Pomočnik Google.Deluje s storitvijo Alexa.



 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.

OLED+
Televizor Philips OLED+ še nadgrajuje izjemne 
lastnosti zaslonov OLED. Odkrite nove 
odtenke in podrobnosti s procesorjem slike 
P5. Potopite se v vznemirljiv zvok zvočnikov, ki 
jih je zasnoval Bowers & Wilkins. Opravite več 
minutnih pametnih funkcij in se v priljubljene 
vsebine potopite s tehnologijo Ambilight. Več 
kot OLED. To je OLED+.

P5 Pro Perfect Picture Engine
Philips P5 Pro Perfect Picture Engine se ponaša 
z najnovejšo generacijo obdelave slik Picture 
Quality Processor in prinaša doživetje 
kakovostnejše slike. Glejte naše OLED-
televizorje z najnatančnejšim prikazom črne, 
živimi barvami, najrealističnejšimi naravnimi 
odtenki kože in neverjetno gladkim 
premikanjem. Zdaj si lahko vse podrobnosti 
ogledate z ostrejšim zaznavanjem globine, na 

jasni in ostrejši sliki. Philipsovi OLED-
televizorji so glasniki nove dobe realistične 
kakovosti slike.

Zvok Bowers & Wilkins
Slika, ki je tako realistična, zahteva pravi zvok. 
Ekskluzivna zasnova zvočnikov legendarnih 
inženirjev zvoka Bowers & Wilkins prinaša 
neverjetno realistično doživetje. Usmerjeni 
zvočniki omogočajo, da kar najbolje izkoristite 
Dolby Atmos. Občutite dramatično dogajanje, 
ki se odvija nad vami in okoli vas – naj bodo to 
vesoljska plovila, ki vam švignejo nad glavo, ali 
množica v areni.

Posebna zvočno prepustna tkanina 
Kvadrat
Tako popoln zvok je treba slišati brez 
popačenj. Zvočniki tega televizorja so prekriti 
z zvočno prepustno tkanino najvišjega 
kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Ta 
čudoviti material z mešanico volne je akustično 
prepusten, tako da se lahko prav vsak šum 
pravilno reproducira v prostor.

Dolby Vision in Dolby Atmos

Podpora za vrhunski zvok in video format 
Dolby pomeni, da vsebina HDR, ki jo gledate, 
videti in slišati veličastno resnično. Naj gre za 
pretakanje najnovejše serije ali komplet 
predvajalnika Blu-Ray, deležni boste kontrasta, 

svetlobe in barve, ki odražajo režiserjeve 
originalne namene. Zvok pa je prostoren, 
jasen, natančen in globok.

HDR10+
Philipsov televizor HDR10+ se ponaša s 
kakovostjo slike, ki je še osupljivejša in 
pristnejša. Dinamični metapodatki omogočajo, 
da televizor prilagodi ravni svetlosti od okvirja 
do okvirja. Barve so osupljivo resnične, tako na 
sončnem nebu kot v templjih, osvetljenih s 
svečo. Izvirne podrobnosti so ohranjene. 
Kontrast je brezhiben.

Glasovno upravljanje AI.
Philips Android TV upravljajte glasovno. 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. Nikoli več vam ne bo treba 
iskati daljinskega upravljalnika. Zdaj lahko svoj 
televizor Philips upravljate glasovno prek 
naprav s podporo za pomočnico Alexa, kot je 
Amazon Echo. Z Alexo lahko vklopite 
televizor, spreminjate programe, preklopite na 
igralno konzolo in še več.
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• Uporabniška izkušnja: SimplyShare • Vsebnost svinca: Da*
Ambilight
• Različica Ambilight: 3-stransko
• Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev 

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

Slika/zaslon
• Zaslon: OLED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 55 palec / 139 cm 
• Velikost diagonale zaslona (cm): 55 palcev
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
• Razmerje stranic: 16:9
• Tehnologija za slikovne pike: P5 Pro Picture Engine
• Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Micro 

Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99 %, DCI/P3, 
5000 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural 
Motion

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K 

UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpira HDR, HDR10+/
HLG

• Video vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 
3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/HLG 
(Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android
• OS: Android™ 9.0 (P)
• Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, 

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

Funkcije Smart TV
• Interaktivni televizor: HbbTV
• Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
• 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, Širok zaslon

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

• Daljinski upravljalnik: s tipkovnico, z glasom

Obdelovanje
• Hitrost procesorja: Štirijedrnik

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
• Dvojni kanalnik

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 4
• Število priključkov USB: 2
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Brezžične povezave: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 

2x2, dvopasovni
• Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), 

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

• 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, VP9, 
HEVC (H.265)

• 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, 360 fotografija, 

HEIF

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo W
• Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
• Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni 

izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
• Razred na energetski oznaki: B
• Moč na energetski oznaki EU: 144 W
• Letna poraba energije: 211 kWh
• Vsebnost živega srebra: 0 mg
Zvok
• Zvok: Izhodna moč: 50 W (RMS), 2.1-kanalno, Zvok 

Bowers & Wilkins
• Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, 

DTS-HD(M6)
• Konfiguracija zvočnikov: Moči zvočnikov: 

srednjetonski 2 × 6 W, nizkotonski 20 W, 
visokotonski 2 × 9 W

• Izboljšava zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, Zvok A.I., 
Jasen dialog, Dolby Atmos, Okrepitev Dolby Bass, 
Izravnava glasnosti Dolby, Nočni način, Samodejno 
uravnavanje glasnosti, Ojačitev nizkih tonov

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

1400,0 x 953,0 x 174,0 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

1227,8 x 705,6 x 52,3 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

1227,8 x 770,3 x 252,0 mm
• Teža izdelka: 21,2 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 25,5 kg
• Teža vključno z embalažo: 25,8 kg
• Dimenzije stojala (Š x V x G): 

880,0 x 64,7 x 252,0 mm
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 300 

x 300 mm

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Brošura s pravnimi in 

varnostnimi informacijami, Mini vtič za kabel L/R, Mini 
vtič za kabel YPbPr, Napajalni kabel, vodnik za hiter 
začetek, Stojalo z zvočnikom

• Priložene baterije: 2 bateriji AAA
•
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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.

* 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.

http://www.philips.com

