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mente sua produtividade e recupere seu espaço de trabalho. A base simples oferece 
 design sem bagunça e mantêm sua mesa organizada. Com uma borda superfina, as 
as telas podem ser combinadas facilmente em uma grande tela.

Desenvolvido para produtividade máxima
• Faça mais com dois monitores
• O premiado design dois em um para mais produtividade
• Perfeita conexão de um extremo ao outro com bordas finas para uma aparência única
• Ajuste de altura e articulação para maior conforto enquanto trabalha

Desempenho brilhante
• O monitor AH-IPS oferece excelentes imagens com ângulos de visão ampla
• Menos cansaço dos olhos com a tecnologia Flicker-Free
• SmartImage com predefinições para aprimoramento de imagens
• SmartTxt para a qualidade de leitura ideal
• Recurso SmartKolor que oferece imagens vibrantes

Fácil de conectar e usar
• SmartConnect com DisplayPort, conexões HDMI e VGA
• Hub USB com quatro portas para facilitar conexões
• Tecnologia MHL para curtir o conteúdo móvel em tela grande



 Faça mais com dois monitores

As pesquisas têm indicado que ter vários 
monitores aumenta significativamente a 
produtividade e reduz os erros. Experimente a 
vantagem de dois monitores. Faça mais tarefas 
ao mesmo tempo de uma forma melhor, 
compare documentos e informações e faça 
mais em menos tempo.

Design dois em um

Aumente sua produtividade e recupere seu 
espaço de trabalho com o premiado Philips 2 
em 1, Display duplo. A base oferece um design 
sem bagunça que libera espaço em sua mesa ao 
contrário de uma configuração tradicional de 
dois suportes. A borda superfina minimiza as 
distrações e, com uma borda estreita de 7 mm 
combinada, as duas telas parecem ser uma 
única grande tela. O suporte ultrafino e 
resistente possui ajustes de altura de 130 mm 
e de articulação, oferecendo conforto para 
produtividade máxima.

Bordas superfinas

Com painéis de última tecnologia, os novos 
monitores Philips são projetados com toques 
minimalistas limitando a espessura do bisel 
externo para cerca de 2,5 mm. Com uma faixa 
preta matriz no painel de cerca de 3,5 mm, as 
dimensões totais da borda são reduzidas 
significativamente, o que permite que você 
tenha um tamanho maior de visualização com 
o mínimo de distrações. Próprio para 
exibições múltiplas ou configurações com 
vários painéis, como jogos, projetos gráficos e 
aplicações profissionais, o monitor com bisel 
ultrafino traz a sensação de estar usando um 
monitor grande.

Tecnologia AH-IPS

Os monitores AH-IPS utilizam uma tecnologia 
avançada que oferece ângulos de visão 
extralargos de 178/178 graus, fazendo com que 
seja possível visualizar o monitor de quase 
qualquer ângulo. Ao contrário das telas TN 
padrão, os monitores AH-IPS oferecem 
imagens incrivelmente nítidas com cores 

excelentes, tornando-o ideal não apenas para 
fotos, filmes e navegação na Web, mas também 
para aplicativos profissionais que requerem 
precisão de cores e brilho constantemente.

Tecnologia Flicker-Free

Em virtude da forma como o brilho é 
controlado em telas LED, alguns usuários 
percebem trepidação em sua tela, o que causa 
cansaço dos olhos. A Tecnologia Philips 
Flicker-Free aplica uma nova solução para 
regular o brilho e reduzir a trepidação para 
garantir uma exibição mais confortável.
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Imagem/tela
• Tela LCD: LCD AH-IPS
• Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
• Dimensões do painel: 19 pol x 2 / 48 cm x 2
• Área de exibição de alto desempenho: 374,87 (A) 

x 299,83 (V)
• Prop. da imagem: 5:4
• Ótima resolução: 1280 x 1024 a 60 Hz
• Tempo de resposta (típico): 14 ms
• SmartResponse (típico): 5 ms (cinza para cinza)
• Brilho: 250 cd/m²
• Proporção de contraste (típica): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixel pitch: 0,293 X 0,293 mm
• Ângulo de visão: 178° (A) /178° (V), @ C/R > 10
• Aprimoramento de imagens: SmartImage
• Cores da tela: 16,7 m
• Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (H) / 56 -76 

Hz (V)
• MHL: 720p @ 60 Hz
• sRGB

Conectividade
• USB: 1ª tela: USB 2.0 x 2, 2ª tela: USB 2.0 x 2
• Entrada de sinal: 1ª tela: VGA (analógico) x 1, 

DisplayPort x 1; 2ª tela: VGA (analógico) x 1, MHL-
HDMI x 1

• Entrada de sincronização: Sincronismo separado, 
Sincronismo ativado, verde

• Áudio (entrada/saída): saída de áudio HDMI/DP

Conforto
• Praticidade para o usuário: SmartImage, Entrada, 

Brilho, Menu, Lig/Desl
• Software de controle: SmartControl Premium
• Idiomas do OSD: Português (Brasil), Checo, 

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, 
Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, 
Polonês, Português, Russo, Chinês Simplificado, 
Espanhol, Sueco, Chinês Tradicional, Turco, 
Ucraniano

• Outras facilidades: Trava Kensington
• Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS 

X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7

Suporte
• Ajuste de altura: 130 mm
• Ângulo dobrável: 0~22,5 graus (para cada tela)

Lig/Desl
• Modo econômico: 15,4 W (típ.)
• Aparelho ligado: 20,34 W (típ.) (Método de teste 

Energy Star 6.0)
• Modo de espera: < 0,5 W (típ.)
• Aparelho desligado: < 0,3 W (típ.)
• LED de energia: Operação - branco, Modo de 

espera - branco (piscando)
• Fonte de alimentação: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 

Externo

Dimensões
• Produto com suporte (mm): 773 x 489 x 242 mm
• Produto sem suporte (mm): 773 x 333 x 37 mm
• Embalagem em mm (L x A x P): 899 x 565 x 

280 mm

Peso
• Produto com suporte (kg): 7,14 kg
• Produto sem suporte (kg): 5,04 kg
• Produto com embalagem (kg): 11,39 kg

Condições de operação
• Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C
• Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 

60 °C °C
• Umidade relativa: 20% a 80% %
• Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 

12.192 m
• MTBF: 30.000 hora(s)

Sustentabilidade
• Meio ambiente e energia: EnergyStar 6.0, Prata no 

EPEAT, RoHS
• Embalagem feita de material reciclável: 100 %
• Substâncias específicas: Estrutura isenta de PVC/

BFR, Isento de mercúrio, Isento de chumbo

Conformidade e padrões
• Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE, 

FCC Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, 
WEEE, CCC, CECP, PSE, KC, ICES-003, VCCI, 
BSMI, TUV/ISO9241-307, CB, TCO 6.0

Gabinete
• Bisel frontal: Preto / Prata
• Tampa traseira: Branco
• Base: Preto / Prata
• Concluir: Textura
•
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Especificações
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P Line 19" x 2 / 48 cm x 2, Monitor duplo

* Esse monitor Philips tem certificação MHL. No entanto, caso seu 
dispositivo MHL não conecte ou não funcione corretamente, 
consulte diretamente a seção de Perguntas frequentes do seu 
dispositivo MHL ou o seu revendedor para obter mais detalhes. A 
política do fabricante do seu dispositivo pode exigir a compra de um 
cabo específico de MHL da mesma marca ou um adaptador para 
funcionar

* Requer dispositivo móvel opcional certificado para MHL e cabo MHL 
(não incluso). Confirme com o fornecedor a compatibilidade do 
dispositivo MHL.

* O modo de espera/economia de energia de ErP não se aplica à 
funcionalidade de carregamento MHL

* Para obter uma lista completa de produtos compatíveis com MHL, 
visite www.mhlconsortiun.org

* A marca nominativa/comercial "IPS" e as patentes de tecnologias 
relacionadas pertencem a seus respectivos donos.

* Tempo de resposta inteligente é o valor ideal de qualquer um dos 
testes GtG ou GtG (BW).

http://www.philips.com

