
 

 

Philips 7300 series
Izjemno tanek televizor 4K 
s sistemom Android TV in 
3-stransko osvetlitvijo 
Ambilight

108 cm (43 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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3-stransko funkcijo Ambilight
ivajte v najljubših oddajah, filmih in igrah s televizorjem 4K UHD, ki poskrbi, da je vsebina iz katerega 

li vira videti čudovito. S sistemom Android TV, brezžično povezljivostjo in funkcijo Ambilight najljubše 

bine ne boste samo predvajali, temveč se boste popolnoma potopili v njen svet.

Ostrina. Lahkost. Pristnost.
• Ambilight. Doživite čustva tudi za zaslonom.
• Eleganten okvir in kovinsko stojalo.

Občudujte lepoto, ki jo prinaša ločljivost 4K
• 4K Ultra HD. Tako ostre slike, da se vam zdi, da so resničnost.
• Procesor slike Philips P5. Vedno popolnost, ne glede na vir.

Bogate barve. Oster kontrast.
• HDR Plus. Še večji kontrast, izboljšane barve in ostrina.
• Micro Dimming Pro. Inteligenten kontrast za dinamične prizore.

Izjemno inteligentno delovanje s sistemom Android TV
• Vgrajeni Pomočnik Google. Vsebina in še več na vaš ukaz.
• Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips. Še več navdušenosti.
• Štirijedrni procesor in Android. Izkoristite vsebino.



 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.

4K Ultra HD
Televizor Ultra HD predvaja sliko štirikrat višje 
ločljivosti kot običajni televizor Full HD in 
osvetli zaslon z več kot 8 milijoni slikovnih pik 
in našo edinstveno tehnologijo za višanje 
kakovosti na izjemno visoko ločljivost. 
Zagotavlja boljšo sliko ne glede na izvirno 
vsebino, da lahko uživate v ostrejši sliki z 
izjemno globino, kontrastom, naravnim 
gibanjem in živahnimi podrobnostmi.

Tehnologija P5 Perfect Picture
Philipsova tehnologija P5 Perfect Picture 
zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša 

priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno 
poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki 
imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da 
boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je 
tako tekoče, da nikoli ne boste izgubili pogleda 
z žoge, ne glede na hitrost igre.

High Dynamic Range Plus
High Dynamic Range Plus je nov video 
standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom 
omogoča povsem novo domače razvedrilo. 
Privoščite si užitke z izvirno bogatimi in 
pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen 
avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši 
poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov 
in podrobnejša slika kot doslej.

Micro Dimming Pro
Micro Dimming Pro optimira kontrast 
televizorja glede na osvetlitev prostora. V 
kombinaciji s posebno programsko opremo, ki 
analizira sliko na 6400 različnih delih, podnevi 
ali ponoči uživate v neverjetnem kontrastu in 
kakovosti slike za resnično pristno doživetje 
pri gledanju.

Štirijedrnik in Android
Philipsov štirijedrni procesor in zmogljivi OS 
Android™ omogočata razburljivo igranje iger. 
OS Android™ televizorja vam omogoča 
izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje 
po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje 
videoposnetkov.

Vgrajen Pomočnik Google
Televizor Philips Android TV upravljajte z 
glasom. 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.

TV-vsebine
Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips 
nudita več kot običajen televizor. V spletu vam 
je na voljo brezkončen nabor filmov, 
televizijskih vsebin, glasbe, aplikacij in iger. Še 
več navdušenosti.
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Značilnosti
Izjemno tanek televizor 4K s sistemom Android TV
108 cm (43 palcev) LED-televizor 4K Ultra HD, Štirijedrnik, 16 GB, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
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SATELLITE
Ambilight
• Različica Ambilight: 3-stransko
• Osvetlitev okolice - funkcije: Vgrajena osvetlitev 

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

Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 43 palec / 108 cm 
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
• Razmerje stranic: 16:9
• Tehnologija za slikovne pike: Tehnologija P5 Perfect 

Picture
• Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Micro 

Dimming Pro, 1600 PPI

Android
• OS: Android Nougat
• Prednameščene aplikacije: Google Play Movies*, 

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

Funkcije Smart TV
• Uporabniška izkušnja: Odjemalec in strežnik za več 

prostorov, SimplyShare
• Interaktivni televizor: HbbTV
• Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
• Aplikacije Smart TV*: Spletne videoteke, Odprt 

internetni brskalnik, Social TV, TV na zahtevo, Youtube
• 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

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

• Daljinski upravljalnik: z glasom, s tipkovnico

Obdelovanje
• Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 20 W
• Izboljšava zvoka: Smart Sound, DTS–HD Premium 

Sound, Združljivo z Dolby Atmos, DTS Studio Sound, 

DTS TruSurround

Povezljivost
• Število priključkov HDMI: 4
• Število priključkov USB: 2
• Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
• Brezžične povezave: Dvopasovni, Vgrajen Wi-Fi 11n 2 

x 2
• Ostali priključki: Antena IEC75, Satelitski priključek, 

Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod 
(optični), Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, Izhod 
za slušalke

• 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, na HDMI1, Da, na HDMI2

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

Podprta ločljivost zaslona
• Računalniški vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 60 Hz
• Računalniški vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 

3840 x 2160 pri 30 Hz
• Video vhodi na priključku HDMI1/2: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 60 Hz
• Video vhodi na priključku HDMI3/4: do 4K UHD 3840 

x 2160 pri 30 Hz

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

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,3 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: A
• Moč na energetski oznaki EU: 71 W
• Letna poraba energije: 104 kWh
• Vsebnost živega srebra: 0 mg
• Vsebnost svinca: Da*

Dimenzije
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 1070 x 714 x 140 mm
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

971,3 x 573,5 x 67,1 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

971,3 x 627,2 x 223,8 mm
• Širina televizijskega stojala: 650 mm
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 200 

× 200 mm
• Teža izdelka: 8,7 kg
• Teža izdelka (s stojalom): 9,3 kg
• Teža vključno z embalažo: 11,3 kg

Barva in površina
• Sprednja stran televizorja: Temno srebrna barva

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 

bateriji AA, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi 
in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Mini vtič 
za kabel L/R, Mini vtič za kabel YPbPr, Namizno stojalo

•
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Specifikacije
Izjemno tanek televizor 4K s sistemom Android TV
108 cm (43 palcev) LED-televizor 4K Ultra HD, Štirijedrnik, 16 GB, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

* 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. Posodobljeni 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.

* Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo 
vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon 
trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)

* 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 Google Assistant bo na voljo v posodobitvi programske 
opreme za televizorje Android letnika 2018.

http://www.philips.com

