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Dostupné verze:     

LED televizor Smart 4K
UHD  58PUS6504/12

LED televizor Smart 4K UHD
Vychutnejte si skvělý televizní zážitek. Jednoduše. Tento chytrý

televizor Philips poskytuje tak ostrý obraz, že si jej snadno

zaměníte za realitu. Výkon 4K je jasný a živý. Zvuk je ostrý

a čistý. Ovládací panel SAPHI poskytuje okamžitý přístup

k vašemu oblíbenému obsahu. Zobrazit všechny výhody ›

Doporučená maloobchodní cena:

15 999 Kč

Koupit výrobek u

 5 Recenzí

Koupit u partnerů

LED televizor Smart 4K UHD
se systémem Pixel Precise UHD

Dolby Vision a Dolby Atmos. Obraz
a zvuk jako v kině.

Podpora špičkového zvuku a formátů videa

Dolby znamená, že obsah HDR bude skvěle

vypadat i znít. Ať už streamujete nejnovější

část seriálu, nebo sledujete obsah z disku

Blu-Ray, vždy si budete moci vychutnat

kontrast, jas a barvy, které odrážejí režisérův

původní záměr. A navíc uslyšíte jasný, detailní

a hluboký prostorový zvuk.

Podpora technologie HDR10+.
Prozkoumejte hlouběji, co režisér
zamýšlel.

Váš televizor Philips získá z videoformátu

HDR10+ maximum. Úrovně kontrastu, barev

a jasu jsou upravovány snímek od snímku. Ať

už se jedná o seriál, který zkrátka potřebujete

vidět, nebo �lm, stíny v nich budou temnější.

Jasné povrchy budou zářit. Barvy budou

reálnější.

Přístup do přehledné nabídky
s ikonami jedním stisknutím tlačítka.

SAPHI je rychlý a intuitivní operační systém,

díky kterému je televizor Philips Smart TV

radost používat. Vychutnejte si skvělou

kvalitu obrazu a přístup do přehledné

nabídky s ikonami stisknutím jednoho

tlačítka. Snadno ovládejte svůj televizor

a rychle přecházejte k oblíbeným aplikacím

Philips Smart TV, včetně YouTube, Net�ix

a dalších.

146 cm (58")• Index dokonalého obrazu 1000•
HDR 10+• Pixel Precise Ultra HD•

Zobrazit všechny funkce výrobku

Technické údaje

Obraz/displej Displej 4K Ultra HD LED

Úhlopříčka obrazovky (metrická) 146  cm

Rozlišení panelu 3840x2160

Poměr stran 16:9

Vylepšení obrazu

Podporovaná rozlišení Počítačové vstupy na všech
konektorech HDMI

až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz

Vstupy videa na všech konektorech
HDMI

Micro Dimming•
Ultra rozlišení•

1000 PPI•

HDR10•

HLG (Hybrid Log Gamma)•
HDR10+•

Dolby Vision•

až do rozlišení 4K UHD 3840x2160 při 60 Hz•
Podpora HDR•

HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)•

HDR10+/Dolby Vision•

Zobrazit všechny Technické údaje
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Spokojenost

Televizory značky Philips používám již dlouhou dobu. Začínal jsem černobílým
přenosným a postupem času jsem zvyšoval uhlopříčku, tloušťku a vybavení televi…
Zobrazit více  ›

 Ano, doporučuji tento výrobek



Přečtěte si všechny recenze (5)

Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích
služeb.

*

Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná
spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

*

Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části
Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další
informace získáte od operátora.

*

Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého
zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

*

Nabídky aplikace Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.*
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž
platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.

*

Kompatibilita závisí na certi�kaci pro funkci Wi-Fi Miracast Android 4.2 nebo novější. Podrobnosti naleznete v dokumentaci zařízení.*
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími
osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

*

 Získejte 15% slevu! Přihlaste se a
získejte jednorázovou slevu a přístup
k akčních nabídkách 
 Jednorázová sleva 15 %

 Exkluzivní promo akce

 Tipy a triky pro produkty

Souhlasím s odebíráním novinek ohledně Philips produktů, akcí a slev, které mi

budou šité na míru na základě mých dosavadních preferencí a nákupního chování.

Kdykoliv se mohu odhlásit. Co to pro mne znamená?

Křestní jméno Příjmení E-mailová adresa

Philips si váží Vašeho soukromí a rozhodně jej nebere na lehkou váhu. O našich zásadách ochrany

osobních údajů se dozvíte více na následujícím odkazu: Privacy Notice O slevu 15 % na váš nákup v online

obchodě Philips lze žádat pouze jednou.

Přihlásit

 Výhody My
Philips


Rozšířená záruka na vybrané
produkty


Snadný přístup k produktové
podpoře

 Přednostní informace o novinkách

Registrujte se nyní

 Platba
Podporujeme následující způsoby platby:

 O nás
Philips Česká republika s.r.o. prodává produkty kategorii Osobní péče,

Výrobků pro domácnost a Péče o matku a dítě.

Nejčastejší dotazy ›
Všeobecné obchodní podmínky ›
Vyhledat objednávku ›

O společnosti Philips ›
Kontaktujte nás ›

Spojte se s námi i na:

  

Zvolte zemi Česká republika - Čeština 
Zvolte stránku 

 



  Televize  4K Ultra HD  6500 series LED televizor Smart 4K UHD

Produkty Podpora Napište, co hledáte za produkt  
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