
PHILIPS 50" 4K HDR, SAPHI SMART, P5, 1500 PPI, DOLBY 

 

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai 
kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.) 

TOP3 myyntiargumentit 

 4K resoluutio ja tuki Dolby Vision & HDR10+ -
formaateille: yli 8 miljoonan kuvapisteen 
veitsenterävä kuva, täyteläinen väriavaruus, 
ryhdikkäät yksityiskohdat, syvät mustan sävyt ja 
syvän kontrastin 

 P5 kuvanparannuspiirin ansiosta liiketoisto on 
luonnollinen 

 Helppokäyttöinen Philips Saphi Smart TV tuo 
suosikkisovellukset kotisohvallesi 

Tuo tunnelmaa kotiin Philips-TV:llä, joka on suunniteltu 
sopimaan saumattomasti jokaiseen huoneeseen. Philips on 
tuonut palkituista OLED-televisioistaan tutun P5-
kuvanparannustekniikan myös 7000-sarjaan ja sen avulla 
liiketoisto, kontrasti ja värit saadaan luonolliseksi kaikilla 
kuvalähteillä. Eloisan ja kirkkaan 4K-resoluution kuvanlaatu 
on niin terävä, että se tuntuu lähes aidolta. 

 

Yli 8 miljoonaa kuvapistettä piirtävät tarkkaa ja 
yksityiskohtaista kuvaa. Helppokäyttöisen ja selkeällä 
kuvakevalikolla varustetun Philips Saphi Smart TV:n avulla 
voit nauttia sisällöistä suosituimmissa palveluissa, kuten YLE 
Areenassa, Ruudusta, Netflixissä ja YouTubessa. Kattavan 
HDR-formaattituen ansiosta televisiokuvan väriavaruus on 
laajempi ja kontrasti sekä kirkkaus parempi - Philips-
televisiollasi saat kaiken hyödyn HDR10+ ja Dolby Vision 
HDR-formaateista. Kontrastia, väriä ja kirkkaustasoa 
säädetään kuvaruutu kerrallaan, joten sarjojen ja elokuvien 
varjoissa on entistä enemmän syvyyttä. Kirkkaat pinnat 
kiiltävät, ja värit näyttävät todenmukaisemmilta. 

 

Dolbyn elokuvatasoisen kuva- ja äänitekniikan ansiosta värit 
ja ääni ovat täyteläisiä ja yksityiskohtaisia: koko äänialueen 
kaiuttimet takaavat, että basso on voimakas ja äänentoisto 
selkeä. Tyylikkään minimalistinen kehys saa television 
sopimaan saumattomasti sisustukseen, ja tukevan jalustan 
ansiosta televisio pysyy paikallaan huoletta. 

 

Äly-TV sovellukset ja ominaisuudet: mm. YouTube, Netflix, 
YLE Areena, Lasten Areena, Ruutu, Viaplay, YouTube Kids 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Näytön koko, " 50 

Näytön resoluutio UHD 

Virittimen tyyppi DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2-HD 

HDMI -porttien määrä 3 

Wi-Fi Kyllä 

Ergonomia 

VESA-standardi, mm 300 x 200 

Liitännät 

CI-modulipaikka Kyllä 

HDMI -porttien määrä 3 

Liitännät Audio (3.5mm),Ethernet (RJ-45),HDMI,USB 

USB porttien määrä 2 



Muut ominaisuudet 

Lyhyt yhteenveto Tuo tunnelmaa kotiin Philips-TV:llä, joka on suunniteltu sopimaan saumattomasti jokaiseen 
huoneeseen. Philips on tuonut palkituista OLED-televisioistaan tutun P5-kuvanparannustekniikan 
myös 7000-sarjaan ja sen avulla liiketoisto, kontrasti ja värit saadaan luonolliseksi kaikilla 
kuvalähteillä. Eloisan ja kirkkaan 4K-resoluution kuvanlaatu on niin terävä, että se tuntuu lähes 
aidolta. 

Näyttö 

Kuvasuhde 16:9 

Näytön koko, " 50 

Näytön resoluutio 

Näytön resoluutio UHD 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 1122.8 x 79.4 x 660.3 

Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x 
K), mm 

1122.8 x 235.4 x 678.8 

Tuotteen paino (jalustan kanssa), g 13400 

Tuotteen paino, g 13100 

Teksti-TV 

Teksti-TV Kyllä 

Tiedonsiirto 

Bluetooth Ei 

TV-viritin 

Elektroninen ohjelmaopas EPG Kyllä 

USB tallennus Ei 

Virittimen tyyppi DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2-HD 

Virranhallinta 

Energialuokka A 

WLAN -ominaisuudet 

Wi-Fi Kyllä 

Ääni 

Dolby Dolby Atmos 

Sisäänrakennetut kaiuttimet Kyllä 

Muut 

Tuoteryhmä LED-TELEVISIOT 

Valmistaja PHILIPS 

Valmistajan koodi 50PUS7555/12 

Takuu 24 KK 

 
Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista 


