
 

 

Philips 9000 series
Ultraslankt Smart LED-TV 
med 3-sidet Ambilight XL 
og Ultra Pixel HD

• 165 cm (65")
• Easy 3D
• DVB-T/T2/C/S/S2
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risvindende ydeevne
ltra HD LED TV med Ambilight
plev den ultimative ydelse og klarhed med Philips Ultra HD TV i 9000-serien. Vores 
tra HD Pixel engine bruger hex-core-behandling til at give dig knivskarpe billeder på 
de dit oprindelige Ultra HD- og Full HD-indhold.

Velkommen til fremtidens TV
• Ultra HD-opløsning leverer ultraskarpe billeder
• Ultra Pixel HD - med vores prisvindende billedbehandlingskredsløb
• 900 Hz Perfekt Motion Rate Ultra til Ultra HD-skarphed ved bevægelse
• 3-sidet Ambilight XL forstærker din TV-oplevelse

En verden af onlineindhold lige ved fingerspidserne
• Smart TV – en verden af onlineunderholdning
• Skype™ til nemme stemme- og videoopkald på dit TV
• Integreret Wi-Fi, så du let kan få onlineforbindelse til resten af verden

Få kontrol over, hvordan du deler og optager på den store skærm
• Fjernbetjening med tastatur og markør - mere kontrol end nogensinde før
• MyRemote-app – betjen dit TV med din telefon eller tablet
• Wi-Fi Miracast™ – afspejl dine enheder på dit TV

Industrielt design møder provokerende linjer
• Perfekt finish - Et TV, hvor udseendet er lige så fantastisk som ydeevnen
A



 Ultra HD-opløsning
Se TV, som du aldrig har set det før, takket 
være 4x opløsningen i forhold til et traditionelt 
Full HD TV. 3840 x 2160 pixel giver et billede, 
der er så detalieret og virkelighedstro, at det 
er som et vindue til en ny verden.

Ultra Pixel HD
Vi har bygget videre på vores prisbelønnede 
tradition for billedkvalitet og hævet high 
definition-billedkvalitet til et helt nyt niveau. 
Billed-behandlingsalgoritmerne i vores Ultra 
Pixel HD-processor konverterer ethvert 
indgangssignal til den bedste Ultra HD-
opløsning på skærmen. Resultatet? Uanset om 
du ser en video online eller internt Ultra HD-
indhold, vil du opleve den ultimative Ultra HD-
skarphed fra Philips.

900 Hz PMR Ultra
For at opnå billeder med bevægelser, der 
fremstår præcise, flydende og naturlige, har 
Philips skabt PMR – vores standard for måling 
af skarpheden i billeder med bevægelse. Perfect 
Motion Rate er det kombinerede resultat af 
vores unikke videobehandling, antallet af 
billeder pr. sekund og opdateringshastigheden 
for hvert billede, perfekt nedtoningskapacitet 
og baggrundsbelysningsteknologi. Et højere 
PMR-tal bidrager til en højere kontrast og 
større skarphed ved bevægelse – hvilket giver 
dig et uovertruffent billede.

3-sidet Ambilight XL
Denne patenterede Philips-teknologi får 
skærmen til at se bredere ud – og giver en 
mere medrivende oplevelse – ved at projicere 
et ekstra bredt lysskær op på væggen fra to 
sider af Tv-skærmen. Farven justeres 
automatisk, så den passer til TV-billedet. 
Takket være en vægtilpasningsfunktion 
afstemmes lysets farve perfekt til TV-billedet, 
uanset hvilken farve væggen har. Du kan 
tilpasse oplevelsen ved at bruge forskellige 
indstillinger, der passer til dine præferencer.

Skype™ videoopkald på TV
Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del 
oplevelser med de mennesker, du holder af, 
uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan 
du foretage stemme- og videoopkald fra din 
dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera 
(medfølger ved køb) til dit TV, og nyd fantastisk 
video- og lydkvalitet fra behagelige omgivelser 
i din sofa.

Integreret Wi-Fi
Det integrerede Wi-Fi på dit Philips Smart TV 
gør det hurtigt og nemt at oprette forbindelse 
til dit hjemmenetværk, så du får adgang til en 
verden af indhold eller trådløs deling i 
hjemmet.

Smart TV online-apps
Udforsk de grænser, der ligger uden for et 
traditionelt TV. Lej og stream film, videoer, spil 
og meget mere direkte til dit TV fra 
onlinevideobutikker. Se TV, du er gået glip af, 
fra dine yndlingskanaler, og nyd et stort udvalg 
af online-apps med Smart TV. Hold 
forbindelsen til familie og venner med Skype™ 
eller sociale netværk. Eller... bare søg på 
internettet!

Fjernbetjening med tastatur og markør
Vores helt intuitive fjernbetjening har alle de 
sædvanlige funktioner som f.eks. piletaster, 
lydstyrkekontrol og genvejsknapper. Som en 
ekstra fordel skal du blot klikke på OK-tasten 
og holde den nede for at få nem navigation. 
Markøren fungerer som en mus, så du nemt 
kan pege, klikke og rulle på skærmen. Når du 
vender fjernbetjeningen om, finder du et fuldt 
tastatur til nem tekstindtastning på den anden 
side! Det bedste af det hele er, at vores 
intelligente fjernbetjening har gyroskopiske 
sensorer, så den kan kende forskel på op og 
ned – hvilket betyder, at du kan indtaste tekst 
uden risiko for at komme til at skifte kanal.

Energi
Philips har i mange år arbejdet proaktivt for 
energieffektivitet. Resultatet er, at de fleste 
produkter fra Philips har fået tildelt grønne 

energimærker. Jo grønnere mærket er, jo 
lavere energiforbrug - og det betyder en lavere 
elregning for dig og en mindre påvirkning af 
miljøet.

Smart TV
Smart TV - en verden af online-apps, 
lejevideoer og TV-arkiver
Udforsk de grænser, der ligger uden for et 
traditionelt TV. Lej og stream film, 
videoer, spil og meget mere direkte til dit 
TV fra onlinevideobutikker. Se TV, du er 
gået glip af, fra dine yndlingskanaler, og 
nyd et stort udvalg af online-apps med 
Smart TV. Hold forbindelsen til familie og 
venner med Skype™ eller sociale 
netværk. Eller... bare søg på internettet!

Hex-Core-behandling
Hex-Core-behandling giver Ultra HD-
billedkvalitet og superhurtigt Smart TV
Kraften fra flere kerner - spredt over flere 
processorer - øger den samlede 
hastighed, når du kører programmer, 
mens du behandler alle billeder i realtid. 
Dette giver dig den allerbedste Ultra HD-
billedkvalitet uanset indholdet og giver dig 
mulighed for at nyde de bedste billeder, 
foretage videoopkald og chatte meget 
hurtigt… alt sammen på dit Ultra HD-TV.
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Vigtigste nyheder
Ultraslankt Smart LED-TV med 3-sidet Ambilight XL og Ultra Pixel HD
165 cm (65") Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2

Ultra
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Ambilight
• Ambilight-version: 3-sidet XL
• Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, 

Lounge-lys-tilstand

Billede/display
• Display: LED Ultra HD
• Diagonal skærmstørrelse: 65 tommer / 165 cm 
• Panelopløsning: 3840 x 2160p
• 3D: Easy 3D, Fuldskærmsspil for 2 spillere*, 3D-

dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
• Billedformat: 16:9
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Billedforbedring: Ultra Pixel HD-engine, Ekstra høj 

opløsning, 900 Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, 
Lokal kontrast, Perfekt 3D med naturlige 
bevægelser

Smart TV
• Interaktivt TV: HbbTV*
• Smart TV-apps*: TV-arkiv, Netflix*, Online-apps, 

Online videobutikker, Åben internetbrowser, 
YouTube

• Social TV: Facebook, Skype, Twitter
• TV-programguide*: 8 dages elektronisk 

programguide

Smart-interaktion
• Brugerinteraktion: SimplyShare, Klient og server til 

flere rum*, Smart-fjernbetjening med 
tekstindtastning, Fjernbetjening med lasermarkør*, 
Wi-Fi Miracast Certified *

• Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse*
• Nem installation: Automatisk registrering af 

Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, 
Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger

• Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, 
Brugervejledning på skærmen

• Firmwareopgradering: Automatisk 
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering 
via USB, Online-firmwareopgradering

• Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, 
Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, 
Uskaleret, WideScreen

• Signalstyrke-indikation
• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• My Remote-app*: Kontrol, MyRemote-optagelse, 

SimplyShare, TV-guide, Wi-Fi Smart Screen

Behandler
• Behandlingskraft: Hex-Core

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 27 W (15 W + 2x 6 W)
• Lydfunktioner: 3D-wOOx, HD-stereo
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren 

lyd, Incredible Surround, Ren bas

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 4 + 1 (Ultra HD)
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-stik: 3
• Trådløse forbindelser: Integreret Wi-Fi 11n
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital 
lydudgang (optisk), Audio L/R ind, 
Hovedtelefonudgang, Servicestik

• HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug 
& play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk 
Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), 
Afspilning med et tryk

Multimedieprogrammer
• Formater for videoafspilning: Containere: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

• Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA 
(v2 op til v9.2)

• Formater for billedvisning: JPEG op til 8000 x 8000 
pixel

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange på alle HDMI: op til 1920x1080 

ved 60 Hz
• Ekstra computerindgange på alle HDMI5: op til 

Ultra HD 3840 x 2160 ved 30 Hz
• Videoindgange på alle HDMI: op til 1920x1080p, 

ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz
• Ekstra videoindgange på alle HDMI5: Ultra HD 

3840x2160p, ved 24, 25, 30 Hz

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ support, 

Freeview HD*
• MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm
• Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Klasse for energimærke: A
• EU-energimærke - strøm: 139 W
• Årligt energiforbrug: 193 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,1 W
• Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, 

Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
• Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,1 W

Mål
• Mål på kasse (B x H x D): 1585 x 1151 x 240 mm
• Mål på anlæg (B x H x D): 1467 x 855 x 45,5 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1467 x 925 x 281 mm
• Vægt: 37,5 kg
• Produktvægt (+ holder): 39,5 kg
• Vægt inkl. emballage: 52,1 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 400 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 6 x passive 3D-briller, 

Philips TV-kamera PTA317, Fjernbetjening, 2 x 
AAA batterier, Borddrejefod, Netledning, SCART-
adapter, Komponentkabeladapter, Lynhåndbog, 
Brochure med oplysninger om juridiske forhold og 
sikkerhed, Garantibevis

• Ekstra tilbehør: 3D-briller PTA417, Spilsæt 
PTA436 til 3D-briller

•
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Specifikationer
Ultraslankt Smart LED-TV med 3-sidet Ambilight XL og Ultra Pixel HD
165 cm (65") Easy 3D, DVB-T/T2/C/S/S2

* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre 
sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at 
børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt 
udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte 
DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret 
liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. 
For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. 
Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* Softwareopgradering påkrævet til HbbTV, klient og server til flere 
rum, Netflix og MyRemote-app.

* MyRemote-app'en og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af 
TV-modellen og landet samt Smart-enhedsmodellen og OS. Du kan 
finde flere oplysninger på: www.philips.com/TV.

* Besøg www.philips.com/TV for at finde ud, hvilke tjenester der 
udbydes med Smart TV-app'en i dit land.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan 
være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). 
Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Kompatibiliteten afhænger af Android 4.2 eller nyere med Wi-Fi 
Miracast-certificering. For at få flere oplysninger kan du se 
dokumentationen til enheden.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og 
operatør.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

http://www.philips.com

