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mplicidade com monitor para computador portátil

panda a vista com um único cabo
te inovador monitor para computador portátil permite uma fácil replicação de porta. 
ora pode expandir a sua área de trabalho de visualização, manter os periféricos ligados 
ceder à Internet - tudo com um único cabo USB ligado ao seu computador portátil.

Simplicidade com sentido
• Cabo USB único que liga o seu computador portátil ao monitor
• Transmitir vídeo e áudio do computador portátil com único cabo
• Aceda a todos os periféricos e ao teclado e rato a partir do hub
• Ligar à Internet, Intranet com a porta Ethernet incorporada

Óptimo desempenho
• Ecrã AH-IPS para imagens brilhantes com cores vivas
• Menos cansaço ocular com tecnologia sem cintilação

Design ergonómico
• A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis
• Altura reduzida da moldura à mesa para um conforto máximo de leitura

Solução ecológica sustentável
• Materiais ecológicos de acordo com as normas internacionais
• Estrutura sem PVC/BFR



 Expanda a vista com um único cabo

Este ecrã grande inovador da Philips permite 
uma fácil replicação de porta para qualquer 
computador portátil. Especialmente 
apropriado para os computadores portáteis 
mais recentes ultra finos com conectores 
limitados, este ecrã com hub USB incorporado, 
Ethernet e altifalantes estéreo permite-lhe 
transmitir vídeo e áudio e ligar-se à Internet ou 
Intranet directamente com uma única ligação 
de cabo USB. Através desta ligação avançada 
USB Plug and Play avançada, agora pode 
expandir a sua área de trabalho utilizando 
tanto o ecrã do seu computador portátil, 
como o ecrã da Philips, sem ter de se 
preocupar com ajustes de resolução 
incómodos ou com a desarrumação dos cabos.

Hub USB para periféricos

Agora pode ligar teclado e rato opcionais de 
tamanho grande ao hub USB deste monitor 
inovador da Philips para melhorar a sua 
produtividade. Basta ligar o seu computador 
portátil a este monitor com um único cabo 
USB e está pronto para utilizar os periféricos 
adicionais ligados como HDD externo, câmara, 

unidade USB, bem como as funções de vídeo 
Full HD, áudio e Internet. Se preferir, 
naturalmente pode continuar a utilizar o 
teclado e o touchpad do seu computador 
portátil, como habitualmente.

Tecnologia AH-IPS

Este ecrã mais recente da Philips utiliza painéis 
AH-IPS avançados o que resulta em melhorias 
na reprodução de cores, no tempo de resposta 
e no consumo de energia. Ao contrário dos 
painéis TN normais, os painéis AH-IPS exibem 
uma apresentação de cor consistente, mesmo 
a ângulos amplos de 178 graus e no modo de 
pivot. Com um desempenho notável, o AH-IPS 
é mais adequado para aplicações que exigem 
precisão das cores e luminosidade uniforme 
em todas as alturas, como a edição de 
fotografias, as aplicações gráficas e a navegação 
na Internet.

Tecnologia sem cintilação

Devido à forma como o brilho é controlado 
nos ecrãs com retroiluminação LED, alguns 
utilizadores experienciam cintilação nos seus 
ecrãs, o que provoca cansaço ocular. A 

tecnologia sem cintilação da Philips aplica uma 
nova solução para regular o brilho e reduzir a 
cintilação para uma visualização mais 
confortável.

SmartErgoBase

A SmartErgoBase é uma base para monitor que 
proporciona um grande conforto ergonómico 
de visualização e permite uma arrumação 
inteligente dos cabos. A fácil regulação da 
altura, orientação, inclinação e ângulo de 
rotação da base permite posicionar o monitor 
para o máximo de conforto, aliviando o 
esforço físico de um longo dia de trabalho. A 
arrumação inteligente dos cabos reduz a 
desordem de cabos e mantém a área de 
trabalho organizada e profissional.

Altura reduzida da moldura à mesa

Graças à sua SmartErgoBase avançada, pode 
baixar o monitor Philips praticamente até ao 
nível da secretária para um ângulo de 
visualização confortável. A altura reduzida da 
moldura à mesa é a solução perfeita para quem 
usa lentes bifocais, trifocais ou progressivas 
para trabalhar ao computador. Além disso, 
esta proporciona aos utilizadores alturas muito 
variadas para utilizar o monitor segundo as 
suas definições preferidas para o ângulo e a 
altura, ajudando a reduzir a fadiga e o esforço.
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• Documentação do utilizador
•

Imagem/visualização
• Tipo de painel LCD: LCD AH-IPS
• Tipo de retroiluminação: Sistema W-LED
• Tamanho do painel: 21,5 polegadas / 54,6 cm
• Área de visualização efectiva: 476,06 x 267,79 mm
• Rácio de visualização: 16:9
• Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Tempo de resposta (típico): 14 ms
• Brilho: 250 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 1000:1
• Densidades de píxeis: 0,248 x 0,248 mm
• Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V), @ C/

R > 10
• Cores do ecrã: 16,7 milhões
• sRGB

Conectividade USB
• USB: 2 USB 2.0 (downstream)
• Entrada de sinal: 1 USB 2.0 (upstream)
• Entrada/saída de áudio: via USB
• RJ45: via USB
• Entrada de microfone: via USB
• Saída de auscultador: via USB

Funcionalidades
• Altifalantes incorporados: 2 W x 2
• Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington, 

Suporte VESA (100x100 mm)

Base
• Ajuste da altura: 110 mm
• Pivot: 90 graus
• Rotativo: -75/75 graus
• Inclinação: -5/20 graus

Potência
• Modo ligado: 20 W (típ.) (método de teste 

EnergyStar 6.0)
• Modo de espera: < 0,3 W (típ.)
• Modo desligado: < 0,3 W (típ.)
• Indicador LED de energia: Funcionamento - 

branco, Modo de espera - branco (intermitente)
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 

Incorporado

Dimensões
• Produto com suporte (altura máx.): 511 x 483 x 

227 mm
• Produto sem suporte (mm): 511 x 319 x 52 mm
• Embalagem em mm (LxAxP): 565 x 422 x 184 mm

Peso
• Produto com suporte (kg): 4,90 kg
• Produto sem suporte (kg): 3,10 kg
• Produto com embalagem (kg): 6,78 kg

Condições de funcionamento
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

40 °C °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C 

a 60 °C °C
• Humidade relativa: 20%-80 %
• Altitude: Ligado: +12 000 pés (3658 m), Desligado: 

+40 000 pés (12 192 m)
• MTBF (demonstrado): 70 000 horas (excluindo 

retroiluminação)

Sustentabilidade
• Ecologia e energia: EnergyStar 6.0, ROHS
• Material de embalagem reciclável: 100 %
• Substâncias específicas: Estrutura sem PVC/BFR, 

Sem mercúrio, Sem chumbo

Conformidade e normas
• Aprovações regulamentares: Marca CE, FCC 

Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/GS, 
TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, C-tick, 
UCRANIANO, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-
standby, J-MOSS, VCCI

Estrutura
• Moldura frontal: Preto
• Cobertura posterior: Preto
• Base: Preto
• Acabamento: Textura

Conteúdo da embalagem
• Monitor com suporte
• Cabos: Áudio, USB, alimentação
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Especificações
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* Actividades como partilha de ecrã, transmissões online de vídeo e 
áudio através da Internet, podem influenciar o seu desempenho de 
rede. O seu hardware, a largura de banda da rede e o seu 
desempenho determinarão a qualidade geral de áudio e vídeo.

* O computador portátil, o teclado e o rato apresentados destinam-
se apenas a fins ilustrativos, estes não estão incluídos no produto.

* O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas 
com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.

http://www.philips.com

