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Looks better.



Doświadczanie 
perfekcyjnego 
obrazu zaczyna 
się wraz  
z telewizorem 
Philips.
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Twoje oko to niesamowity mechanizm. Może wykrywać 

najdrobniejszy ruch w ultra szerokim polu widzenia, 

co stanowi skuteczny system wczesnego wykrywania 

potencjalnego zagrożenia.

Jednak tak zwane widzenie peryferyjne jest bezużyteczne 

w dostrzeganiu detali. Część oka, która za to odpowiada 

to mały obszar w centrum siatkówki, nazywany dołkiem 

środkowym. Pracuje on pod tak wąskim kątem, że kiedy 

oglądasz telewizję nie jesteś praktycznie w stanie zobaczyć 

detali na krawędziach ekranu.

Nie zauważamy tego ograniczenia, ponieważ nasz mózg 

każe nam myśleć, że widzimy wszystkie detale w polu 

widzenia. 

To tłumaczy dlaczego Ambilight robi tak dużą różnicę. 

Mózg wmawia nam, że światło dookoła ekranu jest 

częścią akcji. Zamiast więc śledzić ją na ekranie, gdzie 

zdawać by się mogło, że utknęła wewnątrz telewizora, 

mamy wrażenie  jakby wypełniała całe pomieszczenie.

Właśnie dlatego 80% osób, które posiadają telewizor 

Ambilight nie kupuje już nigdy później telewizora bez  

tej technologii: to jak otwarcie drzwi do zupełnie  

innego świata. 

Ambilight
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Przenieś emocje  
poza ekran. 
Z Philips Ambilight filmy i gry są o wiele bardziej 

wciągające. Muzyce towarzyszy pokaz świateł. 

A twój ekran wydaje się być większy niż jest 

w rzeczywistości. Inteligentne diody LED 

rozmieszczone na ramie telewizora rzucają na 

ściany światło w kolorach wyświetlanych na ekranie 

w czasie rzeczywistym. Doświadczasz idealnie 

dopasowanego, barwnego oświetlenia i zyskujesz 

kolejny powód by pokochać swój telewizor.

Z aplikacją Philips AmbiSmart* możesz kontrolować 

kolory oraz intensywność twojego telewizora Ambilight, 

żeby stworzyć doskonałe ustawienia dla swoich filmów, 

gier i muzyki. Ciesz się pełną kontrolą każdej strony ekranu 

używając prostego systemu dotykowego i zaprojektuj  

z łatwością swoje własne, spersonalizowane ustawienia 

światła.

AmbiSmart - uwolnij pełen potencjał Ambilight
Dostosuj Amblight do swoich potrzeb  
z aplikacją Philips AmbiSmart.

• Dostosuj Amblight do swoich potrzeb

• Indywidualna kontrola kolorów każdej ze strony systemu    

     Ambilight w twoim telewizorze

• Wybierz jeden ze zdefiniowanych trybów video, muzyki  

     i koloru lub stwórz swój własny

• Włącz i wyłącz Ambilight albo decyduj o intensywności  

     światła

• Kontroluj swój telewizor Ambilight Philips dzięki funkcji  

     wirtualnego pilota

*Usługa dostępna w sklepach Google Play Store i Apple App Store w 2018.

Kolejny poziom grania
Telewizor Philips z systemem Ambilight oferuje 

unikalne, intensywne, poszerzone i ulepszone 

doświadczenia także podczas grania – dzięki 

specjalnemu, super-dynamicznemu trybowi 

gry. Tworzy on świetlną otoczkę zmieniających 

się kolorów i  precyzyjnie synchronizuje akcję 

rozgrywającą się na ekranie, z wyświetlanym  

na tylnej ścianie tłem.
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Perfekcyjny design osiąga się, nie poprzez dodawanie  

dodatkowych elementów, ale poprzez usuwanie tych zbędnych.  

W Philips TV dużo o tym myślimy.

Co może zostać usunięte? Ukryte? Co jest niepotrzebne?

Wielokrotnie nagradzana jakość obrazu oraz wypełniający  

pomieszczenia Ambilight udowadniają, że tworzymy technologię  

lepiej niż ktokolwiek inny. Lecz u nas nigdy nie chodzi tylko  

o technologię, ale także o to jak łączy się ona z designem.  

Design
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Piloty  
Mówi się, że: „Interface użytkownika jest jak żart. Jeśli wymaga tłumaczenia, nie jest aż tak 

dobry”. Oglądasz telewizję dla relaksu, a nie żeby być sfrustrowanym z powodu pilotów, 

których obsługa jest pozbawiona sensu. 

Zaczynając od Asystenta Google (Google Assistant) uruchamianego głosowo za pomocą 

pilota Easy Remote, poprzez intuicyjny Saphi Interface zaprojektowaliśmy wszystko tak,  

aby tworzyło jedną, spójną całość i było dopasowane do twojego sposobu myślenia.

Autentyczne surowce 
Do telewizorów Philips z 2018 roku precyzyjnie dobraliśmy materiały i elementy wykończenia. 

Wszystko po to, aby  Twój telewizor dostarczył Ci niezwykłych przeżyć. Dzięki autentycznym 

materiałom oraz kombinacji kolorów w opcji klasycznej lub premium, jeszcze łatwiej znaleźć 

model, który będzie doskonale komponował się z twoim domem.

Ramy 
Są to najsmuklejsze ramy, jakie stworzyliśmy do tej pory. Wykonane ręcznie, z największym kunsztem 

subtelności, aby były ledwo widoczne z daleka, a jednocześnie podkreślające wartość premium  

z bliska. Ponieważ często największe znaczenie ma to, czego nie widzimy.
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Doskonały 
obraz
Całkowicie pochłaniające wrażenia, wykraczające poza 

krawędzie ekranu, kunsztownie zaprojektowane przez 

naszych utytułowanych inżynierów. To podróż  

w zaawansowaną estetykę, naturalność kontrastów oraz 

bogactwo kolorów intensyfikujących wszystko w zasięgu 

wzroku. Wraz ze zniewalającym efektem Ambilight Philips 

wynosi UHD na zupełnie nowy poziom.
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Procesor przetwarzania obrazu Philips P5 
Perfekcja niezależna od sygnału źródłowego. 
Procesor P5 dostarcza obraz tak doskonały, jak treści, które kochasz. Detale zyskują o wiele większą głębię.  

Kolory są intensywniejsze, podczas gdy odcienie skóry wyglądają jeszcze bardziej naturalnie. Kontrast jest tak czysty, 

że jesteś w stanie poczuć każdy detal. Ruch tak płynny, że niezależnie od tego jak szybkie będzie tempo gry,  

nie przegapisz żadnego szczegółu.

Perfect Color Perfect Sharpness

Perfect Motion Perfect SourcePerfect Contrast
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Technologia High Dynamic Range ożywia obraz. 
High Dynamic Range (HDR) dostarcza zupełnie innych wizualnych wrażeń. Znacznie większa jasność 

i niezrównany kontrast dosłownie ożywiają rozrywkę wprost na twoich oczach. To coś znacznie więcej 

niż zwykła głębia czerni i olśniewający kolor. To pełniejsza paleta nowych kolorów, które wcześniej były 

niemożliwe do pokazania. Przygotuj się na wizualne doświadczenie, które zaangażuje twoje zmysły  

i zainspiruje emocje.  

IPS Nano Color. Bogatszy kolor.   
Nieważne gdzie siedzisz.
Poczynając od nocnego filmu, aż po ważny mecz czy granie w gry, technologia IPS Nano Color 

daje intensywny, tętniący kolor oraz szeroki kąt widzenia. Jednolite części wielkości nanometrów 

pochłaniają jakikolwiek nadmiar światła wytwarzanego przez ekran. Czerwone pozostaje 

czerwone, zielona trawa wygląda na zieloną, a niebieskie jest zawsze niebieskie.  

Nawet jeśli stoisz przed telewizorem pod kątem 60 stopni. 

  

Certyfikowane UHD Premium.  
Uczta dla Twoich oczu. 
Certyfikowane Ultra HD Premium w twoim telewizorze Philips OLED to obietnica niezwykłego 

obrazu, który wygląda „jak żywy” w jakości 4K UHD dla treści, które kochasz. Będziesz zauroczony 

znakomitą jasnością i kontrastem oraz szerszą gamą kolorów, która otwiera miliony subtelnych 

odcieni. Dzięki HDR zawartość oglądanych programów ożyje dzięki bardziej realistycznej głębi  

oraz detalom. 
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Telewizor Philips OLED pozwala poczuć każdą scenę, jakby była imponująco prawdziwa. Każdy pojedynczy piksel może 

zostać przyciemniony bądź wyłączony dając głębsze czernie, tętniące kolory i zniewalający kontrast. Nawet detale znajdujące 

się zarówno w cieniu, jak i w pełnym oświetleniu są precyzyjnie odtworzone. To również szerszy kąt widzenia oraz - dzięki 

obróbce procesora P5, piękny i płynny obraz.

OLED TV
Oto co znaczy „jak żywe”
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Doskonały ruch 
Widoczny każdy detal

Dzięki doskonałemu odwzorowaniu ruchu oraz ostrości, 

telewizor Philips OLED dostarcza najbardziej naturalnej 

płynności, podczas gdy akcja na ekranie toczy się  

w zawrotnych prędkościach. Tak więc nie ma znaczenia, 

 jak szybka jest gra albo dynamiczna akcja. Nigdy nie 

ominie cię najmniejszy detal w obrazie, który zmienia się  

w błyskawicznym tempie.

Szerszy kąt widzenia
Doskonały obraz dla każdego

Cały salon właśnie stał się najlepszym miejscem do 

siedzenia w twoim domu. Dzięki najszerszemu kątowi 

widzenia, jaki dotychczas stworzyliśmy, telewizor 

Philips OLED pozwala cieszyć się doskonałymi kolorami 

oraz kontrastami widzianymi z każdego miejsca bez 

uszczerbku na jakości obrazu.

Doskonała czerń 
Najlepszy obraz i najgłębsza czerń

Telewizory Philips OLED mają możliwość kompletnego 

wyłączenia lub przygaszenia pojedynczych pikseli  

na ekranie, żeby uzyskać doskonałe czernie  

z niezrównanymi kontrastami. Dzięki pełnej kontroli 

światła w każdym pikselu, nie dochodzi do rozpraszania 

światła na sąsiadujące piksele - dlatego możesz cieszyć 

się perfekcyjnym obrazem z całkowitą czernią.

Szersze spektrum kolorów  
Najbardziej tętniące życiem kolory na ekranie

Nowy telewizor Philips OLED wyróżnia się najszerszym 

spektrum kolorów, jakie dotychczas stworzyliśmy,  

jako, że są w stanie wyświetlić 99% przestrzeni kolorów 

DCI-P3. Z ośmioma milionami niezależnych pikseli, 

pracujących w doskonałej harmonii, twój obraz ożywa, 

wzbogacony o kolory oszałamiające precyzyjnością, 

wzmocnione czystym, czarnym tłem.
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Android
Cały świat rozrywki

Dzięki sklepowi Google PlayTM będziesz mógł oglądać online najnowsze filmy oraz programy Netflix, wybierać 

filmy na zamówienie lub doskonalić swoje umiejętności w najnowszych grach wraz z naciśnięciem przycisku. 

Poruszasz się w obszarach, które cię interesują, wtedy kiedy masz na to ochotę.  

Aby przyjemność z korzystania z tego bogactwa była jeszcze większa, jako dodatek umieściliśmy aplikacje 

w galerii telewizora Philips. Każda z nich jest optymalizowana dla każdego telewizora Philips i wygląda tak 

znakomicie, jak funkcjonuje, gotowa, abyś cieszył się nią kiedy będziesz online. 
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Wbudowany Google Assistant*
Bogactwo treści i o wiele więcej na twoje żądanie.

Steruj swoim telewizorem Philips Android TV za pomocą głosu. Chcesz zagrać, obejrzeć programy  

i seriale na Netflix albo znaleźć aplikacje w sklepie Google Play? Wystarczy, że powiesz to 

swojemu telewizorowi. Możesz także zarządzać urządzeniami domowymi smart, które są 

kompatybilne z Google Assistant - np. przyciemnić światła w domu i ustawić termostat na noc 

filmową nie ruszając się z kanapy.

*Dostępny po aktualizacji systemu, język zależny od Google, w trakcie uruchamiania dostępny w języku brytyjskim.

Wbudowany Chrome Cast 
Google Cast ułatwia rozrywkę

Bezprzewodowa wtyczka pozwala oglądać filmy, programy oraz aplikacje z twojego telefonu, 

tabletu lub laptopa w telewizorze Philips bez jakiegokolwiek dodatkowego urządzenia. Możesz 

wyświetlić ekran tabletu Android na dużym ekranie bez najmniejszego wysiłku. A ponieważ aplikacje 

Google Cast są zoptymalizowane pod kątem telewizora Philips Android, będziesz cieszył się  

z niezawodnego odtwarzania od początku do końca. Odkrywaj rosnącą liczbę aplikacji Google Cast 

zawierających Netflix, YouTube i wiele więcej.
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Mądry sposób na cieszenie się swoim telewizorem. 

Saphi jest szybkim, intuicyjnym systemem operacyjnym, który powoduje, że będziesz korzystał ze 

swojego Philips Smart TV z prawdziwą przyjemnością. Ciesz się świetną jakością obrazu i dostępem 

do przejrzystego menu za pomocą jednego przycisku. Steruj swoim telewizorem z łatwością i szybko 

docieraj do popularnych aplikacji Philips Smart TV, w tym YouTube, Netflix i innych. 

Saphi
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Wszystko wydaje się większe z potężniejszym 
dźwiękiem. 

Na całej planecie nie ma telewizorów z lepszą jakością obrazu niż Philips. Ale, jak każdy reżyser 

Hollywood wie, obraz to tylko połowa sukcesu. Aby ożywić wszystko co oglądasz, wykorzystaliśmy 

90 lat dziedzictwa audio, dostarczając ci nie tylko najlepiej wyglądający, ale też najlepiej brzmiący 

telewizor na świecie. 

Dźwięk
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Naturalny dźwięk
Ekspozycja głośników umożliwia każdej fali dźwiękowej 

dotarcie bez przeszkód bezpośrednio do twojego ucha. 

Dzięki temu masz możliwość delektowania się czystym 

dźwiękiem mówionym i wyraźniejszymi, bardziej 

naturalnymi tonami. Sam widzisz, że mniej znaczy więcej.

Technologia Triple Ring.
Z ulepszoną technologią Philips Triple Ring 

dostarczamy jeszcze bardziej wzmocniony ruch 

głośników w naszych subwooferach. Więcej ruchu 

oznacza większą ilość uderzeń. Możesz się więc 

cieszyć mocnym dźwiękiem nawet z naszym 

smukłym telewizorem Philips.

Tekstura.
Paleta. Materiał. Tekstura. Moc. Jak to się 

zmienia ze światłem. Jak to wygląda pod kątem. 

Jak to wygląda gdy ekran jest włączony, a jak 

wygląda gdy jest wyłączony. Nasze poszukiwania 

idealnego materiału dla nagłośnienia OLED 973 

zaprowadziły nas do współpracy z renomowanymi 

duńskimi projektantami tekstyliów Kvadrat. Wynik? 

Idealne wykończenie idealnego telewizora. 
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Dostępne rozmiary TV:

65OLED973/12

65"

Nagrodzony telewizor OLED.

Przedstawiamy nagrodzony Red Dot Award Philips OLED 973.  

Pięknie zaprojektowane dzieło, zawierające dynamiczną podstawkę  

na głośniki i jak dotąd jeden z naszych najcieńszych paneli. 

Uzupełniony o Ambilight i potężny procesor obrazu P5, aby oczarować 

wszystkie twoje zmysły.

OLED 973

Dostępne rozmiary TV:

65OLED873/12

65"

Duży ekran. Duże wrażenia. 

Nagrodzony 55 calowy telewizor OLED, teraz jest dostępny w wersji  

65 calowej. Pójdź o krok dalej w świat rozrywki z potężnym procesorem 

obrazu P5, zapewniającym perfekcyjnie źródło sygnału, ostrość, kolor, 

kontrast i ruch. 

OLED 873
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Dostępne rozmiary TV:

75PUS8303/12

75"

65PUS8303/12

65"

55PUS8303/12

55"

49PUS8303/12

49"

Seria 8303

Wielki ekran. Ożywione kolory.

Poczuj każdą scenę filmową razem z 75 calowym telewizorem Philips 

NanoLED. Zanurz się w intensywnych i żywych kolorach ostrego 

obrazu 4K UHD oraz Ambilight. Czy oglądasz film, czy grasz w gry,  

ten telewizor to czysta magia na dużym ekranie.

Dostępne rozmiary TV:

Perfekcja treści, niezależnie od źródła. 

Pozwól sobie na oglądanie programów, filmów i gier, które kochasz  

w telewizorze 4K UHD, dzięki czemu cokolwiek włączysz, z dowolnego 

źródła będzie wyglądało wspaniale. Z Android TV, bezprzewodową 

łącznością i technologią Ambilight nie tylko obejrzysz swoich 

ulubieńców, ale wręcz przepadniesz razem z nimi.

Seria 7303

65PUS7303/12

65"

65PUS7363/12
55PUS7303/12

55"

55PUS7363/12
55PUS7373/12
55PUS7383/12
55PUS7393/12

50PUS7303/12

50"

50PUS7363/12
50PUS7373/12
50PUS7383/12
50PUS7393/12

49PUS7303/12

43"

49PUS7363/12
49PUS7373/12
49PUS7383/12
49PUS7393/12
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Dostępne rozmiary TV:

Seria 6523

Bogate kolory. Ostry kontrast. 

Ciesz się przejrzystym obrazem 4K UHD w genialnie prostym  

w użyciu Smart TV. Pixel Precise Ultra HD zapewnia gładki  

i ostry obraz. Saphi dostarcza szybki dostęp do twoich ulubionych 

programów: od nocnego maratonu z Netflixem dzieli cię tylko  

przycisk.

65PUS6503/12

65"

55PUS6503/12

55"

50PUS6503/12

50"

43PUS6503/12

43"

65PUS6523/12 55PUS6523/12 50PUS6523/12 43PUS6523/12

Dostępne rozmiary TV:

65PUS6703/12

65"

55PUS6703/12

55"

50PUS6703/12

50"

43PUS6703/12

43"

Najlepsza cena telewizora  
z systemem Ambilight.

Usiądź wygodnie i rozkoszuj się bogatą jakością 4K UHD w genialnie 

prostym w użyciu Smart TV. Zdobądź szybki  dostęp do ulubionych 

seriali i filmów z Saphi. Ciesz się płynnym i ostrym obrazem z Pixel 

Precise Ultra HD. I pozwól systemowi Ambilight uzupełnić wszystkie  

te elementy.

Seria 6703

65PUS6753/12 55PUS6753/12 50PUS6753/12 43PUS6753/12
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Dostępne rozmiary TV:

32"

32PFS5803/1250PFS5803/12

50"

43PFS5803/12

43"

Przejrzysty, intensywny obraz  
za każdym razem.

Seria Philips 5800 ze Smart TV przenosi wszystkie twoje ulubione 

aplikacje i materiały na duży ekran w jakości full HD. Teraz hit filmowy, 

sport na żywo i gry są oddalone jedynie o kilka kliknięć. 

Seria 5823

50PFS5823/12 43PFS5823/12 32PFS5823/12

Dostępne rozmiary TV:

24"
24PFS5703/12

Seria 5703

Mały telewizor. Potężne brzmienie. 

Małe nie znaczy nudne kiedy weźmiemy pod uwagę  przenośny 

telewizor Full HD, który dostarcza ogromną mnogość opcji  

w niewielkiej przestrzeni. Niezależnie czy oglądasz hit kinowy,  

czy grasz - Pixel Plus HD sprawia, że obraz jest zawsze ostry.  

16W głośniki Bluetooth odtwarzają Twoje ulubione playlisty,  

nawet kiedy ekran jest wyłączony.

24PFT5703/12
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Dostępne rozmiary TV:

24"
24PFS5603/12

32"

32PFS5603/12

Czysty i minimalistyczny design.

Ciesz się czystym i minimalistycznym designem białego  telewizora 

Philips 5600. Jego smukły wygląd będzie idealnie pasował do twojego 

wnętrza. Wraz z jakością obrazu Full HD to perfekcyjny wybór dla tych, 

którzy poszukują prostoty.

Seria 5603

32PFT5603/05 24PFT5603/05
24PFT5603/1232PFT5603/12

Dostępne rozmiary TV:

50PFS5503/12

50"

43PFS5503/12

43"

Seria 5503

Po prostu podłącz i graj.

Ulepszona prostota przeniesiona na duży ekran. Philips 5500 oferuje 

rozdzielczość Full HD, czyste brzmienie i niezwykłe wrażenia wizualne. 

Wystarczy podłączyć, aby z łatwością rozpocząć rozkoszowanie się 

programami, filmami i grami.

50PFT5503/05 43PFT5503/05
43PFT5503/1250PFT5503/12
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Dostępne rozmiary TV:

22"
22PFS5403/12

Twój towarzysz podróży.

Zabierz przyjemności ze sobą. Podręczny Philips 5400 jest idealny 

na kemping, podróż i wycieczki łódką. Wszystko czego potrzebujesz 

w pudełku, które wystarczy podłączyć do gniazdka 12 V, żeby 

rozkoszować się domowym luksusem podczas wyjazdu.

Seria 5403

Dostępne rozmiary TV:

22"
22PFS5303/12

24"
24PFS5303/12

Seria 5303

Kompaktowy i przenośny.

Stworzony dla zabawy, telewizor Philips 5000 dostarcza obraz 

wysokiej jakości na małym ekranie. Jest wystarczająco kompaktowy, 

żeby bez trudu przenosić go między pokojami, a jego minimalistyczny 

design powoduje, że wygląda dobrze gdziekolwiek go postawisz.

24PFT5303/05 22PFT5303/05
22PFT5303/1224PFT5303/12
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Dostępne rozmiary TV:

32"

32PHS4503/12

Wartościowy.

Stylowy design charakterystyczny dla serii 4000 wraz z opcją Pixel 

Plus HD to wartość sama w sobie. Ciesz się obrazem o jakości HD  

z czystym dźwiękiem, aby doświadczać rozrywki bez wysiłku.

Seria 4503 

32PHT4503/05
32PHT4503/12
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Masz do opowiedzenia własną historię o wrażeniach z  korzystania z telewizora Philips? Może 

zrobiłeś ładne zdjęcie twojego wnętrza, prezentujące telewizor Philips? Albo odkryłeś nowy, 

ciekawy sposób na urozmaicenie twojego życia z Ambilight i chciałbyś się podzielić swoją 

radością? Bardzo chcemy o tym usłyszeć! Nasz zespół w Philips TV ma nadzieję, że podzielisz się  

z nami swoimi historiami i zdjęciami - zarówno złymi, jak i dobrymi, czy wręcz genialnymi.

Połącz się z Philips TV na:

 

 www.philips.com/tv    www.facebook.com/philipstv 

      www.youtube.com/philips

          www.instagram.com/philipstvs

Masz pytania? 

Komentarze? Chcesz 

wiedzieć więcej?
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