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1. Fontos

1. Fontos

Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv 
mindenkinek szól, aki a Philips monitort 

A kézikönyv fontos információkat és 

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha 

célra használták a használati utasításnak 

eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, 
melyen szerepel a vásárlás dátuma, a 
forgalmazó és a modell neve és a készülék 
gyártási száma.

karbantartás

Figyelmeztetések

használata áramütést, elektromos és/vagy 
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az 
utasításokat, amikor a monitort beköti és 

Tartsa a monitort távol a közvetlen 

a monitor elektronikus alkatrészeinek 

meg arról, hogy a tápkábel és a 

Ha a monitort a hálózati, illetve az 
egyenáramú tápkábel kihúzásával 

egyenáramú tápkábelt.

csomagolás esetleg nem tartalmazza 

a Fogyasztói Információs Központ 
Ügyfélszolgálatához)

Karbantartás

panel felületét. A monitor mozgatása 
közben az emeléshez mindig a keretet 

úgy, hogy a monitor panelra teszi a kezét 

Húzza ki a monitor tápkábelét, ha 

Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé 

le lehet törölni, ha a tápfeszültség 
ki van kapcsolva. Azonban soha ne 

például alkoholt vagy ammónia alapú 
folyadékokat a monitor tisztítására.
Az áramütés és a készülék maradandó 

túlzottan nedves környezet hatásának.
Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal 

és húzza ki a hálózat tápkábelt. Ezután 
távolítsa el az idegen anyagot, illetve 

márkaszervizbe.
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1. Fontos

közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg 
hatásának kitett helyen.

fenntartása és minél hosszabb 

tartományba esik. 

páratartalom

állóképet vagy mozdulatlan tartalmat 

neveznek.

technológiában. Az esetek többségében 

monitort.

Figyelmeztetés

garancia.

Szerviz
A készülékházat kizárólag a szerviz 

összeszereléshez szükséges 
dokumentumra van szüksége, 

A szállítással kapcsolatos információkért 

napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.

Megjegyzés

kövessen, ha betartották a Kézikönyv 
kezelési utasításait.

konvenciókat tartalmazzák, melyeket 

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok 
mellett ikonok találhatók, és a szöveg 

Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket 

Figyelemfelhívás

segítségével elkerülheti az esetleges 
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

Figyelmeztetés
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1. Fontos

1.3 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése

Equipment-WEEE

This marking on the product or on its 
packaging illustrates that, under European 
Directive 2002/96/EC governing used 
electrical and electronic appliances, this 
product may not be disposed of with normal 
household waste. You are responsible 
for disposal of this equipment through a 
designated waste electrical and electronic 
equipment collection. To determine the 
locations for dropping off such waste 
electrical and electronic, contact your local 

organization that serves your household 
or the store at which you purchased the 
product.
Your new monitor contains materials that 
can be recycled and reused. Specialized 
companies can recycle your product to 
increase the amount of reusable materials and 
to minimize the amount to be disposed of. 
All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make 
the packaging easily separable into mono 
materials.

on how to dispose of your old monitor and 
packing from your sales representative. 

Recycling Information for Customers
Your display is manufactured with high 
quality materials and components which can 
be recycled and reused. 
To learn more about our recycling program 
please visit www.philips.com/about/
sustainability/recycling.
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2. A monitor beállítása

2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

A csomag tartalma

VGA signal cable (optional) 

DVI cable (optional)

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Quick

Start
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A monitortalp felszerelése

1. Arccal lefelé helyezze a monitort 
egy puha felületre, vigyázva, nehogy 

2.
és határozott mozdulattal illessze a talpat 
az oszlopba.

CLICK!
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2. A monitor beállítása

2.2 A monitor kezelése

.
.

A monitor tápfeszültségének be 
és Off (kikapcsolva).
Az OSD menü beállítása.

SmartImage Lite. Három 

Standard (Normál)/Internet/Game 
(Játék).

Csatlakoztatás a PC-hez

Tápfeszültség bemenet
  

VGA bemenet

Csatlakoztatás a számítógéphez

1. Csatlakoztassa szorosan a hálózati 

2.

áramforrásból.
3.

kábelét, az Ön számítógépének 

csatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassák számítógépüket és 

5.

meg, a telepítés kész.
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2. A monitor beállítása

Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü 
általános szerkezeti felépítése. Ezt 

szeretne módosításokat végezni.

Almenü

Input
VGA

DVI (available for selective models)

Picture
Wide screen, 4:3

0~100

0~100

On, Off

Picture Format

Brightness

Contrast

SmartContrast

OSD Settings
0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time out

Setup
0~100

On, Off

Yes, No

0~100

0~100

0~100

H. Position

V. Position

Phase

Clock

Resolution Notification

Reset

Information

Language English,Español, Français, Deutsch, Italiano,

Português, Русский, Türkçe

Color
6500K, 9300K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

Color Temp.

sRGB

User Define

Auto

Az OSD leírása

(On-Screen Display – OSD)?

Valamennyi Philips monitor rendelkezik

teszi a végfelhasználó számára a 

illetve a monitorok funkcióinak közvetlen 

A fenti OSD menüben a felhasználó 
 gombokat a keret 

gombot, OK gombot a választás illetve 
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2. A monitor beállítása

Felbontással kapcsolatos nyilatkozat

képpont@

@

kikapcsolható az OSD (On Screen Display) 
menü Setup (Beállítás) menütételében.

Fizikai funkció

2.3 A monitortalp és a talpazat eltávolítása

A talpazat eltávolítása

A monitor talpának szétszerelésekor, a 

kövesse az alábbi utasításokat.

1.
lefelé egy sima felületre, ügyelve 

2.

záróklipszeket.



8

2. A monitor beállítása

A talp eltávolítása

esetén

Távolítsa el a 4 csavarfedelet.1.

2.
a talpat a monitorról.

Megjegyzés

100mm

100mm
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3. Kép optimalizáció

3. Kép optimalizáció

3.1 SmartImage Lite

Mi az?

szöveges alkalmazásokkal dolgozik, akár 

Miért van szükségem rá? 

Bármilyen monitorral szemben az a 
kívánalom, hogy kedvenc tartalmát 

élmény érdekében.

Lite programot?

1.  gombot a SmartImage 

Tartsa lenyomva a 2.  gombot az 
Standard (Normál)/Internet/Game 
(Játék).

3.

illetve az „OK“ gomb megnyomásával is 

Ha a SmartImage Lite engedélyezve 4.

automatikusan letiltásra kerül. Az 
sRGB használatához le kell tiltania a 
SmartImage Lite szolgáltatást a monitor 

 gomb megnyomásával.

A gombra is szükség lehet a menü 
lefelé gördítéséhez. A  gombokkal pedig 
elvégezheti a kiválasztást és az “OK
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3. Kép optimalizáció

(Normál)/Internet/Game (Játék).

csökkentése érdekében. Ez az 

olvashatóságot és termelékenységet, 
amikor számolótáblákkal, PDF 

egyéb általános irodai alkalmazásokkal 
dolgozik.

Válassza ezt az 
üzemmódot, hogy felgyorsítsa a 

gyorsan mozgó tárgyak elmosódott 

fényesebb és sötétebb területeken. Ez az 

3.2 SmartContrast

Mi az? 

Egyedülálló technológia, amely dinamikusan 

tisztasága és élvezete érdekében úgy, hogy 
fokozza a háttérvilágítást a tisztább, élesebb 

Miért van szükségem rá? 

legtisztább és szemnek kényelmes kép. A 
SmartContrast dinamikusan szabályozza a 

illetve az irodai munka szövegének tiszta, 

monitor energiafogyasztásának csökkentése 
költségmegtakaritást és a monitor megnövelt 
élettartamát eredményezi. 
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3. Kép optimalizáció

3.3 A Philips SmartControl Lite

vezérelheti egy könnyen használható, 

által. A bonyolult beállítási folyamat már 
a múlté, mivel ez a felhasználóbarát 
szoftver végigvezeti Önt, amikor a felbontás 

beállításokat, RGB fehérpont beállítást stb 
végez.

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 

Üzembe helyezés

Kövesse az utasításokat az üzembe 
helyezés elvégzéséhez. 

parancsikonra.

A varázsló végigvezeti a monitor 
beállításának lépésein. 

mód a varázsló nélkül, ha a Standard 
(Normál) panelba lép.
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3. Kép optimalizáció

(Kontraszt), Focus (Fókusz), Position 
(Helyzet) és Resolution (Felbontás) 
elemek beállítását. 
Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.
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3. Kép optimalizáció

RGB, Black Level (Feketeszint), White 
Point (Fehérpont), Color Calibration 
(Színkalibráció) és SmartImage Lite 
elemek beállítását (Lásd a SmartImage 
Lite szakaszt). 
Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.
Tekintse meg az alábbi táblázatot az 

Példa Color Calibration 
(színkalibrációra).

1.

2.
színkalibrációs szekvenciát. 
A Quick View (Gyorsnézet) betölti ez 3.

4.
térhet vissza a Color (Szín) induló 

5.
alapértelmezésképpen be van kapcsolva. 

a színkalibrációt és kiszürkíti a start és 
gyorsnézet gomvokat. 
Szabadalmi információkat kell 6.
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3. Kép optimalizáció

(Preferenciák)

menüben. A DDC/CI funkcióval felszerelt, 

beállításokat.

menü engedélyezése) elem az 
asztalon alapértelmezésképpen On 
(Be) értékre van állítva. Az Enable 

menün láthatóak a SmartControl Lite 

lépett.

panel) elemre léphet. 

felhasználói felületet és visszatér a plug 

SmartImage Lite 

módosítsa a beállításokat, hogy a tartalom 

Az Entertainment (Szórakozás) 
beállítása esetén a SmartContrast és a 
SmartResponse funkciók engedélyezettek.
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3. Kép optimalizáció

Az Enable Task Tray (Feladat 
engedélyezése) ikon 
alapértelmezésképpen On (Be) értékre 

tray (Feladat engedélyezése) tálcamenü 
engedélyezett, a tálcaikonon csak az 
EXIT (Kilépés) elem látható. 
A Run at Startup (Futtatás indításkor) 
alapértelmezésképpen be (On) van 

Lite nem indul rendszerindításkor és nem 
lesz a tálcán. A SmartControl Lite indítása 

beállított érték sem. 
Áltlátszóság mód engedélyezése 
(csak Windows 7, Vista és XP). Az 

(Bemenet)
az Input (Bemenet) elemet az Options 

CI funkcióval felszerelt, de nem támogatott 

Az összes többi SmartControl Lite fül nem 

A DDC/CI funkcióval felszerelt, de nem 
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3. Kép optimalizáció

A DDC/CI funkcióval felszerelt, de nem 

Helyi menü

alapértelmezett beállítása Enabled 

Preferences (Preferenciák) panelben, a 
menü látható lesz.

A  négy 

Standard (Normál)/Internet/Game 
(Játék).
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3. Kép optimalizáció

alkalmazást.

a felhasználót a PDI induló oldalra 

terméknév. 

bezárása.

Program menüben, duplán kattintson a 

a rendszert.

Tálcamenü letiltva
Amikor a Task Tray (tálcamenü) a 
preferenciák mappában le van tiltva, csak 

elemet a tálcáról, tiltsa le a Run at Startup 
(Futtatás indításkor) elemet az Options 

menüben.
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Háttérvilágítás LED
Panelméret
Képméretarány

250 cd/m² 
SmartContrast

5 ms
Optimális felbontás
Látószög

SmartImage Lite

száma
16,7 millió

Vízszintes frekvencia
sRGB IGEN
Csatlakoztathatóság
Jelbemenet

Külön szinkron, zöld szinkr.
Kényelmi funkciók
Felhasználói kényelmi 
szolgáltatások
OSD nyelvek Angol, Francia, Német, Olasz, Orosz, Spanyol, 

Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás 
Állvány
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Tápfeszültség
13,92W

Energiafogyasztás
(EnergyStar 5.0 
tesztmódszer)

AC bemeneti 
feszültség
100V~ ±5V~, 
50 Hz ± 3 Hz

AC bemeneti 
feszültség
115V~ ±5V~, 
60 Hz ± 3 Hz

AC bemeneti 
feszültség
230V~ ±5V~, 
50 Hz ± 3 Hz

11,25W 11,16W 11,49W
0,5W 0,5W 0,5W

Ki 0,5W 0,5W 0,5W
AC bemeneti 
feszültség
100V~ ±5V~, 
50 Hz ± 3 Hz

AC bemeneti 
feszültség
115V~ ±5V~, 
60 Hz ± 3 Hz

AC bemeneti 
feszültség
230V~ ±5V~, 
50 Hz ± 3 Hz

38,40BTU 38,09BTU 39,22BTU
1,706BTU 1,706BTU 1,706BTU

Ki 1,706BTU 1,706BTU 1,706BTU

LED
Tápegység
Méretek
Termék állvánnyal 

Termék állvány nélkül 

Kartondoboz mérete 

Termék állvánnyal 3,6kg
Termék állvány nélkül 3,3kg
Termék csomagolással 4,7kg
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Üzemi feltételek

Relatív páratartalom
Tengerszint feletti magasság

30.000 óra

ROHS IGEN
EPEAT Ezüst (www.epeat.net)
Csomagolás
Megfelelés és szabványok

Burkolat
Szín Fekete
Burkolat Fényes

Megjegyzés

látogasson el a www.epeat.net oldalra, hogy megnézhesse az Ön országában érvényes 
regisztrációt.

letöltéséért látogassa meg a 
www.philips.com/support oldalt.
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mellett (analóg bemenet) 

mellett (digitális bemenet)

196E3L

mellett (digitális bemenet)

(kHz)
Felbontás F. frekv. 

(Hz)
31,47 70,09
28,57 66,67
37,86 72,81
37,88 60,32
48,08 72,19
56,48 70,07
60,02 75,03
63,85 70,01
67,50 75,00
52,50 70,00
47,78 59,87
71,69 67,19
76,02 71,45
55,47 59,90
55,94 59,89
70,64 74,98
64,67 59,88
65,29 59,95

Megjegyzés

1440 X 900@60Hz alapértelmezett felbontás 
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5.1 Automatikus energiatakarékosság

automatikusan képes csökkenteni 

monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi 

energiatakarékossági szolgáltatásnak az 

Energiagazdálkodás meghatározása
VESA mód Videó Fogyasztott energia LED

színe
Aktív BE Igen Igen Fehér
Alvás

funkció
KI Nem Nem Fehér

(Villogó)
Kikapcsolva KI KI

A monitor energiafogyasztásának 

használtuk.

Megjegyzés

megváltozhatnak.
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6. Szabályozási információk

6. Szabályozási információk

Lead free display promotes 
environmentally sound recovery 
and disposal of waste from 
electrical and electronic 

has been eliminated and compliance 
with European community’s stringent 
RoHs directive mandating restrictions on 
hazardous substances in electrical and 
electronic equipment have been adhered to 
in order to make Philips monitors safe to use 
throughout its life cycle.

EPEAT 
(www.epeat.net)
“The EPEAT (Electronic Product 

Environmental Assessment Tool) 
program evaluates computer 
desktops, laptops, and monitors 
based on 51 environmental 

stakeholder consensus process supported 
by US EPA.
EPEAT system helps purchasers in the 
public and private sectors evaluate, compare 
and select desktop computers, notebooks 
and monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear 
and consistent set of performance criteria 
for the design of products, and provides 
an opportunity for manufacturers to secure 
market recognition for efforts to reduce the 

Reduce use of primary materials

Avoid the disposal of hazardous waste 
EPEAT’S requirement that all registered 
products meet ENERGY STAR’s energy 

these products will consume less energy 
throughout their life.

CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the 
following standards 

Information Technology Equipment) 

requirement of Information Technology 
Equipment)

(Immunity requirement of Information 
Technology Equipment) 

Current Emission) 

(Limitation of Voltage Fluctuation and 
Flicker) following provisions of directives 
applicable
2006/95/EC (Low Voltage Directive) 

2005/32/EC (EuP Directive, 
EC No. 1275/2008 mplementing 
Directive for Standby and Off mode 
power consumption) and is produced by 
a manufacturing organization on 
ISO9000 level. 
The product also comply with the 
following standards 

requirement, Analysis and compliance test 
methods for electronic visual displays) 

TCO Displays 5.1 (Requirement for 
Environment Labeling of Ergonomics, 

Swedish Confederation of Professional 
Employees) for TCO versions 

Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

As an ENERGY STAR® Partner, 
we have determined that this 
product meets the ENERGY STAR®

We recommend you switch off the monitor 
when it is not in use for a long time.
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6. Szabályozási információk

This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits
are designed to provide reasonable
protection against harmful interference
in a residential installation. This
equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined
by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the

Reorient or relocate the receiving 
antenna.
Increase the separation between the 
equipment and receiver. 
Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

radio/TV technician for help.

approved by the party responsible
for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was
supplied with the monitor when connecting
this monitor to a computer device.
To prevent damage which may result in

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS 

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products

United States Only

This device complies with Part 15 of the

may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.
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6. Szabályozási információk

Communication (FCC Declaration)

  Cet équipement a été testé et déclaré 

l'article 15 Des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues de façon à fourir 
une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre 
d'une installation résidentielle. 

  CET appareil produit, utilise et peut 
émettre des hyperfréquences qui, si 
l'appareil n'est pas installé et utilisé 
selon les consignes données, peuvent 

communications radio. 
  Cependant, rien ne peut garantir 

l'absence d'interférences dans le cadre 
d'une installation particulière. Si cet 
appareil est la cause d'interférences 

de radio ou de télévision, ce qui peut être 
décelé en fermant l'équipement, puis 
en le remettant en fonction, l'utilisateur 
pourrait essayer de corriger la situation 

Réorienter ou déplacer l'antenne de 
réception.
Augmenter la distance entre l'équipement 
et le récepteur. 
Brancher l'équipement sur un autre 
circuit que celui utilisé par le récepteur. 
Demander l'aide du marchand ou d'un 
technicien chevronné en radio/télévision.

l'approbation des services compétents 
en matière de conformité est susceptible 
d'interdire à l'utilisateur l'usage du 
présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour 
les connections avec des ordinateurs ou 
périphériques.

CLASSE B RESPECTE TOUTES LES 

Only)
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6. Szabályozási információk

The equipment should draw power from a 
socket with an attached protection circuit 

works together (computer, monitor, printer, 
and so on) should have the same power 
supply source.

The phasing conductor of the room's 
electrical installation should have a reserve 

a fuse with a nominal value no larger than 
16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, 
the power supply cable must be removed 
from the power supply socket, which should 
be located near the equipment and easily 
accessible.

equipment is in compliance with the 
protection usage requirements of standards 

Information

Placering/Ventilation 

HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR 

UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 

SØRG VED PLACERINGEN 
FOR, AT NETLEDNINGENS STIK 

TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ 
VERKKOJOHTO VOIDAAN 
TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA 
PISTORASIASTA. 

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, 
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Der von uns gelieferte Farbmonitor 

festgelegten Vorschriften.

ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit
der Inbetriebnahme hinweist, da die
Vorschriften über die Bauart von

Röntgenverordnung erfüllt sind.

Zulassung geforderten Werten entspricht, ist
darauf zu achten, daß

Reparaturen nur durch Fachpersonal 1.
durchgeführt werden. 

2.
werden.
bei Ersatz der Bildröhre nur eine 3.
bauartgleiche eingebaut wird. 

Aus ergonomischen Gründen wird
empfohlen, die Grundfarben Blau und
Rot nicht auf dunklem Untergrund zu
verwenden (schlechte Lesbarkeit und
erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger.

DIESES GERÄTES DARAUF 
ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND 
NETZKABELANSCHLUß LEICHT
ZUGÄNGLICH SIND. 

China RoHS 

The People's Republic of China released

for Controlling Pollution by Electronic

to as China RoHS. All products are produced 
and sold for China market have to meet
China RoHS request.
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7. Ügyfélszolgálat& Jótállás

7.1 A Philips Lap monitor képpont hiba 
politikája

Néha azonban a TFT monitor paneleknél 

mentes legyen a képpont hibáktól, de 

minden olyan monitort, mely kifogásolható 

szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy 

képpont hibák száma a TFT monitor panelen 

hibás alképpontok száma nem lehet több az 

mivel bizonyos képpont hibák kombinációi 

a Philips még magasabb minpségi 
szabványokat állít fel. Ez világszerte 

Képpontok és alképpontok 
Egy képpont vagy kép elem, mely a három 

együtt alkot egy képet. Amikor egy képpont 

meg. Amikor mind sötét, a alképpont együttesen 

világos és sötét alképpontok egyéb kombinációi 

Képpont hibák típusai 
Képpont és alképpont hibák 

belül számos alképpont hiba szerepel. 

Fényes pont hibák 
A fényes pont hibák mindig világos, 
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(egy fehér képpont)

Megjegyzés

mint 50 százalékkal világosabb kell, hogy 

a szomszédos pontoknál.

Fekete pont hibák
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz 

határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
Annak a meghatározásához, hogy 

a TFT monitor panelen egy Philips lap 
monitoron a képpont és alképpont hibáknak 
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3
1
0

15 mm vagy több
3

5 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb

0
15 mm vagy több
5 vagy kevesebb

5 vagy kevesebb

Megjegyzés
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7.2 Ügyfélszolgálat & Jótállás

Ügyfélszolgálat & Jótállás

RÉGIÓJÁT A JÓTÁLLÁS RÉSZLETEINEK 

Ausztria / Belgium / Dánia / Franciaország / 
Németország / Görögország / Finnország / 

Hollandia / Norvégia / Portugália / 

Szlovákia / Slovénia / Törökország / 

Fehéroroszország / Horvátország / 
Észtország / Lettország / Litvánia / Szerbia 

Argentína / Brazília

Kanada / USA

AFRIKA

Egyesült Arab Emírségek / Izrael

Valamennyi Philips monitort 

és könnyen lehessen telepíteni 

bármilyen problémát tapasztalna 
a termék üzembe helyezése 
vagy használata során, vegye 
fel a kapcsolatot közvetlenül 
a Philips helpdeszkkel, hogy 
igénybe vehesse a Philips 
garanciális szolgáltatást. Ez a 

hogy az Ön által megvásárolt 

igénybe, amennyiben monitora 
hibásnak bizonyul.

Andorra, Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, 
Franciaország, Németország, Görögország, 
Finnország, Írország, Olaszország, 

Hollandia, Norvégia, Lengyelország, 

Spanyolország és az Egyesült Királyság 
területén érvényes, és csak az eredetileg 

tervezett és készült és/vagy engedélyezett 
monitorokra.

A garancia a monitor megvásárlásának 

amelyekre a garancia érvényes, azaz 24 
hónapig a Philips C, E, T, V és X típusaira, 
illetve 36 hónapig a B, P és S típusaira 
vonatkozóan. A vásárlás eredeti bizonylata 

garanciális szolgáltatást kell igénybe vennie.
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A C,E,T, V és X típusok esetében monitorát 

cseremonitort szállítunk Önnek.
A cseremonitor az Öné marad, a Philips 

A cseremonitorra vonatkozó garanciális 

24 hónap

A B, P és S típusok esetében a monitorát 

meghibásodás esetén legalább ugyanolyan 

hogy a készüléket a szervizigény 

A cseremonitor az Öné marad, a Philips 

A cseremonitorra vonatkozó garanciális 

36 hónap.

vásárlási számlát vagy blokkot, megnevezve 

a termék típusát, illetve gyártási számát.

Az okmányokat módosították, vagy azok 

megmásították, törölték, vagy azok 

A terméken illetéktelen szervezet vagy 
személy módosításokat, változtatásokat 

A károsodást baleset okozta, többek 

gondatlan használata által okozott 

A termék módosítást igényel, hogy 

azokban az országokban érvényesek, 
amelyekhez eredetileg nem tervezték, 

engedélyezték a terméket. Ezért mindig 

az adott országban.

F1rst Choice garancia feltételei nem 
érvényesek az olyan termékekre, 
amelyeket eredetileg nem a Philips 
garancia érvényességének országában 
való használatra tervezték, gyártották, 

Ilyen esetekben a Philips nemzetközi 

Egyetlen kattintás

keresse fel a 
weblapot további támogatásért.

Csak egyetlen telefonhívás
A szükségtelen bonyodalmak elkerülése 

vagy látogassák meg a 
 honlapot 

ügyfélszolgálathoz fordulna segítségért.
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Philips típusszám
Philips sorozatszám
Vásárlás dátuma (lehet, hogy szükség lesz a vásárlási dokumentum másolatára)

o

Operációs rendszero

Felhasznált alkalmazáso

Egyéb telepített kártyák

monitort ki kell szállítani.

Németország 01803 386 853 €0,09
0207 949 0069

Írország 01 601 1161
Spanyolország 902 888 785 €0,10
Finnország 09 2290 1908
Franciaország 082161 1658 €0,09
Görögország 00800 3122 1223 Ingyenes
Olaszország 840 320 041 €0,08
Hollandia 0900 0400 063 €0,10
Dánia 3525 8761
Norvégia 2270 8250
Svédország 08 632 0016
Lengyelország 0223491505
Ausztria 0810 000206 €0,07
Belgium 32 078 250851 €0,06

26 84 30 00
Portugália 2 1359 1440

02 2310 2116
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Európában

Valamennyi Philips monitort úgy tervezzük 

problémát tapasztalna a termék üzembe 
helyezése vagy használata során, vegye 
fel a kapcsolatot közvetlenül a Philips 
helpdeszkkel, hogy igénybe vehesse a 
Philips garanciális szolgáltatást. Ez a 

vegyen igénybe, amennyiben monitora 
hibásnak bizonyul.

Oroszországban, Szlovákiában, 
Szlovéniában, Törökországban, 

kizárólag a nevezett országokban 

engedélyezett monitorokra érvényes.

A garancia a monitor megvásárlásának 

amelyekre a garancia érvényes, azaz 24 
hónapig a Philips C, E, T, V és X típusaira, 
illetve 36 hónapig a B, P és S típusaira 
vonatkozóan. A vásárlás eredeti bizonylata 

garanciális szolgáltatást kell igénybe vennie.

szervizközpontunkba küldheti, illetve a 

számított 10 munkanapon belül.

cseremonitort adunk Önnek.
A cseremonitor az Öné marad, a Philips 

megegyezik az eredeti monitoréval.

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha 

célra használták a használati utasításnak 

eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, 
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a 
forgalmazó és a típus neve és a készülék 
gyártási száma.

Az okmányokat módosították, vagy azok 

megmásították, törölték, vagy azok 

A terméken illetéktelen szervezet vagy 
személy módosításokat, változtatásokat 

A károsodást baleset okozta, többek 

gondatlan használata által okozott 

A termék módosítást igényel, hogy 

azokban az országokban érvényesek, 
amelyekhez eredetileg nem tervezték, 

engedélyezték a terméket. Ezért mindig 

az adott országban.
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módosításokra nem érvényes a garancia, 

olyan országokban, amelyeket nem vettek 

a termék az adott országban.

Egyetlen kattintás

www.philips.com/support weblapot további 
támogatásért.

Csak egyetlen telefonhívás

hivatalos garanciakártyán keresse meg 
a legközelebbi hivatalos szervizközpont 

Amennyiben nincs ilyen, tekintse meg az 

A kellemetlenségek elkerülése érdekében 

Kelet-Európa

FEHÉROROSZORSZÁG
IBA
Technical Center of JV IBA

Service.BY

Fehéroroszország

LAN Service

Általános Fogyasztói Információs Központ
800 100 697

Renoprom d.o.o.

Horvátország

FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G

Serware Szerviz

www.serware.hu
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m.andras@psc.hu

ServiceNet LV
Jelgavas iela 36

ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3

www.servicenet.lt

Blue Ridge Int’l Computers SRL

Kim Tec d.o.o.
Viline vode bb, Slobodna zona
Beograd L12/3
11000 Belgrade
Szerbia

Általános Fogyasztói Információs Központ
0800004551
Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8

PC HAND
Brezovce 10

CPS
18, Shelepihinskaya nab.

Oroszország

Tekintse meg a garanciakártyát a helyi 

Tecpro

Kagithana, Istanbul, Turkey

Comel
Shevchenko street 32

 LLC Topaz Company

Kiev

Ha bármi olyan kérdése van, amelyet a 

keresse fel a Philips Ügyfél Információs 
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(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires

Három éves 

alkatrészjavítás

NSW 2161, Australia

Három éves 

alkatrészjavítás

Kung Kip Street Kwai Chung, N.T., 
Hong Kong.

H

Kína
GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE 
VÉTELE KÍNÁBAN.

philips_helpdesk@vavotelecom.com
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Chennai 600032, India

No. 8F, Pondok Pinang. Jakarta

Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, Serang

Siantar, Pakanbaru, Padang

2. ASC YOGYA

3. ASC SURABAYA

4. ASC BALI

Bali

Gianyar, Bedugul

5. ASC BANDUNG

A.Yani ,Bandung

Sukabumi

Bhd

Philips Fogyasztói Szerviz
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Bldg. F. Ortigas Center Pasig City

Ltd (Philips Ügyfélszolgálati Központ)

Building Level 1, Singapore 319762

Taoyuan County 330, Taiwan

Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok 
10310 Thailand

District, Can tho City

Afrika

Christoffel Road Van Riebeeck Park 
Kempton Park, South Africa
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61392 Israel

Valamennyi Philips monitort úgy tervezzük 

merülne fel e készülék telepítésével 

közvetlenül a Philips társasággal, hogy 

Önt egy azonnali, helyszíni készülékcserére 
a hívásának beérkezte utáni 48 órán belül, 

Ha a vásárlás utáni második vagy harmadik 

a szervizünkbe, mi pedig öt munkanapon 

monitor)

 vagy 
 weboldalon a 

garancia regisztrációs kártya eléréséhez.

készülék állapotára két munkanapon belül. 
A második és a harmadik évben ezt a 

szervizbe.
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rendelkeznie kell a vásárlási bizonylattal. 
A vásárlási nyugta vagy más dokumentum 

a felhasználói kézikönyvhöz, és tartsa 

vagy kicserélünk. A vásárlás utáni harmadik 

vagy kicserélt alkatrészeket, csak az eredeti 

a készülék ügyfélbeállításainak az 
elvégzésére, és a készüléken kívüli 
antennarendszerek telepítésére és 

azon módosításokra, amelyeket azért kell 

baleseti vagy a készülék miatt felmerült 

károkat, ezért lehet, hogy e korlátozás 

által védett vagy sem.) a készüléken 

megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy 
meghamisították.

nem forgalmazza a készüléket, a helyi 

rendelkezésre).

el a felhasználói kézikönyvet. Az ott tárgyalt 

kell felhívnia a szervizt.
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Ügyféltámogatási Központtal az alábbi 
számokon keresztül a készülék karbantartás 

Philips Ügyféltámogatási Központ

és az adott célra való felhasználásra szóló 

ez a korlátozás Önre nem vonatkozik.)

társaságnál, vagy bármely hivatalos 

nem alkalmazható. A Philips semmilyen 

bárhogyan is merültek fel, még akkor sem, 

sorozatszámokat.

Philips típusszám
Philips sorozatszám
Vásárlás dátuma (lehet, hogy szükség 
lesz a vásárlási dokumentum másolatára)

o

Operációs rendszero

Felhasznált alkalmazáso

Egyéb telepített kártyák
Az alábbi információ is segíteni fog a 

sorozatszám.

ki kell szállítani.

Csak egyetlen telefonhívás
A Philips telefonos ügyfélszolgálata 

További információkért ezzel és további 
kiváló Philips termékekkel kapcsolatban 
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Philips készüléket, amelyet a legmagasabb 

mégis elromlana a készülékben, a Philips 

kicseréli a hibás alkatrészeket, függetlenül 

12 hónapon belül. Ez a nemzetközi Philips 

garanciát, melyet a forgalmazók és a Philips 
vállaltak a vásárlás országában, de nem 

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha 

célra használták a használati utasításnak 

eredeti számlát vagy készpénzes nyugtát, 
amelyen szerepel a vásárlás dátuma, a 
forgalmazó és a típus neve és a készülék 
gyártási száma.

a dokumentumokat bármilyen módon 

gyártási számot megváltoztatták, törölték, 

nem hivatalos szervizszolgáltatók 

a kárt baleset okozta, pl. de nem 

módosításokra nem érvényes a garancia, 

olyan országokban, amelyeket nem vettek 

a termék az adott országban.

másik országban van szüksége szerviz 
szolgáltatásra, a Philips Ügyféltámogatás 

Ha bármi olyan kérdése van, amelyet a 

keresse fel a Philips Ügyfél Információs 
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8. Hibaelhárítás és GYIK

8.1 Problémaelhárítás

problémákkal foglalkozik. Ha a probléma 

Általános problémák

LED nem világít)

csatlakozik a hálózati tápkábel a 

konnektorhoz.

hogy BE helyzetben legyen.

LED fehér színben villog)

be van kapcsolva. 

számítógéphez.

kábelt.

funkció aktív

Gyorskezdési útmutatót). 

be van kapcsolva. 

nem elfogadható, az OSD menüben 
elvégezheti a kézi beállításokat. 

Megjegyzés

nem szükséges. 
Füst vagy szikra látható jelei

hibaelhárítást
A biztonság érdekében azonnal húzza 

Képproblémák

Állítsa be a kép helyzetét az OSD 

segítségével.
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Állítsa be a kép helyzetét az OSD 

segítségével.

Állítsa be a kép helyzetét az OSD 

segítségével.

 Az OSD segítségével állítsa be a 

kikapcsolják a monitort

állóképet vagy mozdulatlan tartalmat 

monitor panel technológiában. Az esetek 

monitort.

vonatkozik a garancia.

A maradó képpontok a modern 
folyadékkristályos technológia normális 

képpontokra vonatkozó szabályzatot. 
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8.2 SmartControl Lite GYIK

K1. Ha a monitort másik PC-hez 

Lite használhatatlanná válik. Mit 
tegyek?

SmartControl Lite. Amennyiben 

kell telepítenie a SmartControl Lite 

K2. A SmartControl Lite eleinte 

miatt ez nem tart sokáig és 
elromlik. Mit tehetek?

Ha az alábbi intézkedéseket 

telepíteni.

Az operációs rendszeren végzett 
tevékenység, pl. szervizcsomag 

A Windows Update futtatása 

hogy a monitor ki volt kapcsolva 
vagy nem volt csatlakoztatva.

egérgombbal kattintson a 

távolítsa el a SmartControl Lite 

K3. A SmartControl Lite telepítése és 
a SmartControl Lite fülre kattintás 
után semmi sem jelenik meg egy 

Lehet, hogy a grafikus 

nem kompatibilis a SmartControl 
Lite programmal. Ha az Ön grafikus 

letölteni a legfrissebb grafikus 

cég weboldaláról. Telepítse az 

SmartControl Lite programot, és 

rendelkezésre álló SmartControl 
Lite
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(Termékinformációk) elemre 

információk jelennek meg. Mi 

Lehet, hogy a grafikus 

cég weboldaláról. Telepítse az 

SmartControl Lite programot, és 

A Philips Szervizközpontnak 

engedélyezési adatokat kérni, hogy 

a lopásgátló funkció egy tetszés 
szerint választható ingyenes 
opció. A PIN kódszámok kezelése 
annak az egyéni felhasználónak 
vagy szervezetnek az egyedüli 

Amennyiben a PIN kódokat 

figyelembe, hogy ez a tevékenység 
nem esik a garancia alá.
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8.3 Általános GYIK

képfrissítés mellett.

használt monitorhoz. 

ki a Settings (Beállítások)/Control 

képpont értékre. 

kattintson az OK gombra. 

60 Hz képfrissítés mellett. 
Állítsa le a számítógépet, 

monitort.

sebessége?

sebessége 60 Hz. Bármilyen, 

Hogyan telepítem az (.inf és .icm) 

használati utasítás úmutatását az 

a számítógép esetleg kérheti a 

tartalmazó lemezt. Kövesse az 
utasításokat és helyezze be 

telepítésre kerülnek.

felbontást?

együtt határozzák meg a 
rendelkezésre álló felbontást. 
A kívánt felbontást a Windows®
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OSD?

('Alaphelyzet') pontot az összes 

megvédeni az éles, illetve tompa 
tárgyaktól. A monitor kezelése 

nem gyakorol nyomást a panel 

garanciális feltételeket.

felületét?

Általános tisztításhoz tiszta, 

stb.

színbeállítását?

Az alábbi három beállítás áll 
rendelkezésre.

Color Temperature 1.

beállítás 6500K, és 9300K.
Az sRGB egy szabvány, 2.

eszközök között (pl. digitális 

nyomtatók, lapolvasók stb.) 
3.

felhasználó tetszése szerint 

a vörös, zöld és kék szín 
módosításával.

Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény 
színének mértéke. Ez az érték abszolút 

Kelvin fokon a tárgy vörös, míg magasabb 

Kelvin fokon fehér.

szerelni?

Igen. A Philips monitorok fel 
vannak szerelve e opcionális 

négy darab szabványos VESA 

a felhasználó a Philips monitort 
a VESA szabványú karok vagy 

Philips értékesítési munkatársával. 
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munkaállomáshoz vagy Mac-hez?

Igen. Valamennyi Philips monitor 

kapcsolatba a Philips értékesítési 

szabványt?

Igen, a monitorok kompatibilisek 

esetében.

utókép vagy szellemkép a 
monitor paneleken? 

állóképet vagy mozdulatlan 

monitor panel technológiában. Az 

monitort.

meg.

Figyelmeztetés

garancia.

azaz 1440 X 900 képpont 60 Hz 




