
Gücünü Android TV™'den alan, 3 taraflı Ambilight ve Pixel Plus Ultra
HD özelliğine sahip 4K Ultra İnce TV

• 123 cm (49 inç)
• 4K Ultra HD LED TV
• Dört Çek., 16GB, genişletilebilir
• DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

49PUS7002/62

Gücünü Android TV'den alan 4K Ultra İnce
LED TV
 

3 taraflı Ambilight ile

 
Hassas mühendislik çok yönlü tasarımla buluşuyor. Philips 7000 TV, göz alıcı 4K Ultra HD çözünürlüğü entegre woofer'lı

soundbar'ın muhteşem ses kalitesiyle bir araya getirir. Ayrıca Android TV ile çok daha fazla seçeneğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Faydaları

Özel Tasarım Hafiflik
• Ambilight, TV'ye bakışınızı sonsuza dek değiştirir
• Havada süzülüyormuş gibi görünen metalik gümüş rengi açık

çerçeveli stand
 
Görüntü Kalitesi konusunda tutkulu
• Ultra HD Görüntü Kalitesini Pixel Plus Ultra HD ile keşfedin
• HDR Premium ile mükemmel kontrastın, renklerin ve netliğin keyfini

çıkarın
• Hayal gücünüzün ötesinde çok geniş bir renk yelpazesi sunar
 

Heyecan verici. Sınırsız. Gücünü Android'den alır
• Dört Çekirdek ve dahili Android'in gücünü açığa çıkarın
• Google Play store ve Philips app gallery: TV'nin ötesinde
• Daha iyi bir Netflix deneyimi sunmak için tasarlanmıştır
 
Ses hiç bu kadar iyi olmamıştı
• Göze çarpan temiz ses kalitesi, sesin gerçek güzelliğini görmenizi

sağlar
• DTS HD Premium Sound ile her ayrıntıyı işitin
 

Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye (2017, Ağustos 2)



Özellikler

3 taraflı Ambilight

Eviniz herhangi bir ev değil; neden seçtiğiniz TV de eviniz kadar sıcak ve çekici
olmasın ki? Philips'e özel Ambilight teknolojisi, TV'nizin ekranının üç tarafından
arkadaki duvara doğru ekstra geniş ışık yayarak ekranınızı olduğundan daha
geniş gösterir ve izleme deneyiminizi daha etkileyici hale getirir. Ekrandaki
renkler, canlılık ve heyecan, oturma odanıza adım atarak alışılmışın ötesinde bir
izleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Metalik gümüş rengi çerçeveli stand
Havada süzülüyormuş gibi görünen metalik gümüş rengi açık çerçeveli stand ile
mükemmel görünümlü ve tasarımlı bir ürüne sahip olun. Fütüristik bir stile
sahip, düz kesimli, ekstra güçlü birinci sınıf çelik kullanarak bu görünümü elde
ettik.

Pixel Plus Ultra HD

4K Ultra HD netliğini Philips Pixel Plus Ultra HD motoru ile deneyimleyin.
İnanılmaz ayrıntılar ve derinlik ile sorunsuz, akıcı görüntüler sunmak için
görüntü kalitesini optimize eder. Her zaman daha parlak beyazlar ve daha derin
siyahlara sahip daha net 4K görüntülerin tadını çıkarın.

Yüksek Dinamik Aralık Premium

Yüksek Dinamik Aralık Premium, yeni bir video standardıdır. Kontrast ve
renklerdeki gelişmiş özellikleri ile evde eğlence keyfini baştan tanımlar. Orijinal
zenginliği ve canlılığı yakalayan ancak yönetmenin hedeflediği içeriği de doğru
biçimde yansıtan bu duyulara hitap eden deneyimin tadını çıkarın. Sonuç mu?
Hiç olmadığı kadar parlak vurgular, daha zengin kontrast, daha yoğun renkler
ve daha canlı ayrıntılar.

Premium Color
Philips Premium Color, 4 trilyon renk işlemesi ile %85 oranında artırılmış geniş
bir renk gamı panelini bünyesinde barındırır. Böylesine yüksek renk
çözünürlüğü ve göz kamaştırıcı doygun renkler ile ekrana baktığınızı bile
unutacaksınız.

Dört Çekirdek ve Android

Philips Dört Çekirdekli işlemci, heyecan verici bir oyun deneyimi için
Android'in gücüyle bir araya geliyor. Android ile TV'nizde süper hızlı, sezgisel
ve keyifli bir şekilde gezinebilir, uygulama başlatabilir ve video oynatabilirsiniz.

TV İçeriği

Google Play store ve Philips app gallery, size filmler, TV, müzik, uygulamalar ve
oyunlardan oluşan büyük bir çevrimiçi koleksiyon sunmak amacıyla geleneksel
TV'nin ötesine geçer. 16 GB genişletilebilir bellek, tüm favori içeriklerinizi
kaydetmeniz ve daha fazla uygulama yüklemeniz için fazlasıyla boş alan olduğu
anlamına gelir.

Netflix Tarafından Önerilen TV

Netflix, TV şovlarını ve filmleri alışmış olduğunuz cihazlarda izlemede yenilik
sağlama dahil olmak üzere, eğlence deneyimini birçok yönden değiştiriyor. Bir
smart TV üzerinde Netflix Tarafından Önerilen TV logosu gördüğünüzde bu,
logo sahibi cihazın üyelerin en çok önem verdikleri konulara göre yapılan zorlu
testlerden geçtiğini belirtir.

Göze çarpan temiz ses kalitesi

İnce tasarımlı mühendis ürünü ses kalitesi. Şık hoparlör çubuğunda bulunan bol
miktardaki mikro sürücü sayesinde inanılmaz ses çıkışlarının ve gerçekçi
seslerin keyfini çıkarın. Zemindeki her fısıltıyı, adımı ve çıtırtıyı duyabildiğinizi
düşündüğünüzde her bir çarpışmanın, silah sesinin ve patlamanın ne kadar
güçlü ve net bir şekilde çıkacağınızı tahmin edebilirsiniz. Derin ve zengin tonlar
için stratejik olarak konumlandırılmış arka hoparlörler sayesinde bas
kalitesinden hiçbir taviz verilmedi. Görünümü kadar kaliteli sese sahip bir TV.

DTS HD Premium Sound

Büyük TV hoparlörleri, orijinal ses içeriğinin saflığını koruyan güçlü işleme
motoru gerektirir. DTS HD Premium Sound, tüketicilerin yüksek ses işleme
teknolojisinden bekledikleri deneyimi sunmak için tasarlanmıştır: Derin, zengin
bas ve maksimum ses seviyelerinde dalgalanma, kesilme veya bozulma olmadan
kristal netliğinde konuşma sesleri ile üstün surround ses sistemi.

şartlar
Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün
içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ambilight
Ambilight Versiyonu 3 taraflı
Ambilight Özellikleri Dahili Ambilight+Hue

Ambilight Müzik
Oyun Modu
Duvar rengine uyarlanma
Dinlenme modu

Görüntü/Ekran
Ekran 4K Ultra HD LED
Çapraz ekran boyutu
(metrik)

123 cm
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Çapraz ekran boyutu
(inç)

49 inç

Ekran çözünürlüğü 3840x2160
En-boy oranı 16:9
Parlaklık 400 cd/m²
Görüntü güçlendirme Micro Dimming Pro

Ultra Çözünürlük
Doğal Hareket
Pixel Plus Ultra HD
1300 PPI

Parlaklık tepe oranı 65 %

Android
İS Android™ 6.0 (Marshmallow)
Önceden yüklenmiş
uygulamalar

Google Play Movies*
Google Play Music*
Google arama
YouTube

Bellek boyutu USB depolama cihazı ile genişletilebilir
16 GB

Smart TV Özellikleri
Kullanıcı Etkileşimi MultiRoom İstemci ve Sunucu

SimplyShare
Etkileşimli TV HbbTV
Program Pause TV

USB Kayıt*
SmartTV uygulama-
ları*

Çevrimiçi Video Mağazaları
Açık Internet Tarayıcı
Social TV
İstek Üzerine TV
Youtube

Kurulum Kolaylığı Philips cihazlarını otomatik algılama
Cihaz bağlantı sihirbazı
Ağ kurulum sihirbazı
Ayarlar yardımcısı sihirbazı

Kullanım kolaylığı Tek Akıllı Menü düğmesi
Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu

Yükseltilebilir
bellenim

Otomatik bellenim yükseltme
sihirbazı
USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
Çevrimiçi bellenim yükseltme

Ekran Format Ayar-
ları

Temel - Ekran Doldurma
Ekrana Sığdırma
Gelişmiş - Kaydırma
Yakınlaştırma, Uzatma

Philips TV Remote
uygulaması*

Uygulamalar
Kanallar
Kontrol
Şimdi TV'de
TV Rehberi
İstek Üzerine Video

İşleme
İşleme Gücü Dört Çekirdekli

Ses
Çıkış gücü (RMS) 25 W
Ses Geliştirme Clear Sound

Akıllı Ses
DTS-HD Premium Sound [DTS-HD
Premium Sound]

Bağlantı
HDMI bağlantı sayısı 4
USB sayısı 2
Komponent sayısı
(YPbPr)

1

Kablosuz bağlantılar Çift Bant
Dahili Wi-Fi 11ac 2x2

Diğer bağlantılar IEC75 Anten
Uydu Konektörü
Common Interface Plus (CI+)
Dijital ses çıkışı (optik)
Ethernet-LAN RJ-45
Sol/Sağ Ses girişi
Kulaklık çıkışı

HDMI özellikleri 4K

Ses Dönüş Kanalı
EasyLink (HDMI-
CEC)

Uzaktan kumanda geçişi
Sistem ses kontrolü
Sistem bekleme
Tek dokunuşla oynatma

HDCP 2.2 HDMI1'de bulunur
HDMI2'de bulunur

Multimedya Uygulamaları
Video Oynatma
Formatları

Kapsamlar: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
WMV9/VC1
HEVC (H.265) [EU TV serisi]

Altyazı Formatları
Desteği

.SRT

.SUB

.TXT

.SMI
Müzik Çalma Format-
ları

AAC
MP3
WAV
WMA (v2 - v9.2 arası)
WMA-PRO (v9 ve v10)

Fotoğraf Görüntü-
leme Formatları

JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
HDMI1/2'de bilgi-
sayar girişleri

60 Hz'de 4K UHD 3840x2160
değerine kadar

HDMI1/2'de video
girişleri

60 Hz'de 4K UHD 3840x2160
değerine kadar

HDMI3/4'te video
girişleri

60 Hz'de FHD 1920x1080 değerine
kadar
30 Hz'de 4K UHD 3840x2160
değerine kadar

HDMI3/4'te bilgisayar
girişleri

30 Hz'de 4K UHD 3840x2160
değerine kadar
60 Hz'de FHD 1920x1080 değerine
kadar

Tuner/Alım/İletim
HEVC desteği Evet
Dijital TV DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
MPEG Desteği MPEG2

MPEG4
Video Oynatma NTSC

PAL
SECAM

TV Program rehberi* 8 günlük Elektronik Program Rehberi
Sinyal gücü göstergesi Evet
Teletekst 1000 sayfa Yardımlı Metin

Güç
Şebeke elektriği AC 220-240 V, 50/60 Hz
Bekleme modunda
güç tüketimi

< 0,3 W

Kapalı modu güç
tüketimi

0,3 W

Güç Tasarrufu Özel-
likleri

Otomatik kapama zamanlayıcı
Görüntü dondurma (radyo için)
Işık sensörü

Ortam sıcaklığı 5°C - 35°C
Enerji Etiketi Sınıfı A
AB Enerji Etiketine
uygun güç

91 W

Yıllık enerji tüketimi 133 kW·s
Kurşun mevcudiyeti Evet*
Cıva içeriği 0 mg

Boyutlar
Kutu genişliği 1205 mm
Kutu yüksekliği 825 mm
Kutu derinliği 150 mm
Set Genişliği 1106,6 mm
Set Yüksekliği 669,3 mm
Set Derinliği 72,2 mm
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Set genişliği (stand
ile)

1106,6 mm

Set yüksekliği (stand
ile)

735,67 mm

Set derinliği (stand
ile)

266,33 mm

TV standı genişlik
mesafesi

780 mm

Ürün ağırlığı 13,44 kg
Ürün ağırlığı (+stand) 14,21 kg
Ambalajla birlikte
Ağırlık

17,9 kg

VESA duvara monte
edilmeye uygun

200 x 200 mm

Aksesuarlar
Birlikte verilen akse-
suarlar

Uzaktan Kontrol
2 x AAA Pil
Güç kablosu
Mini jak - L/R kablosu
Mini jak - YPbPr kablosu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
Masa üstü stand

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
* Android Uygulaması teklifleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Google Play Store'u ziyaret edin.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre
değişir.
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı
operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* Google Cast fonksiyonelliği Google Cast Ready uygulamalar ve cihazlara tabidir. Daha fazla bilgi için lütfen Google Cast ürün sayfasını ziyaret edin.
* Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için
lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
* Amazon Uygulamalarınız ülkenizde her zaman kullanıma uygun olmayabilir. (Amazon uygulamaları şu anda yalnızca BK, Almanya ve Avusturya'da kullanılabilir)
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda
kurşun içerir.
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