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ek kabloyla görüntüyü genişletin
züstü bilgisayar bağlayabileceğiniz bu yenilikçi ekran, bağlantı noktası çoğaltmayı 
laylaştırır. Dizüstü bilgisayarınıza bağlayacağınız tek bir USB kablosuyla çalışma alanınızın 
rüntüsünü genişletebilir, çevre birimlerini bağlı tutabilir ve Internet'e erişebilirsiniz.

Akılcı sadelik
• Tek USB kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
• Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
• Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erișin
• Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın

Üstün performans
• AH-IPS ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar
• Titreșimsiz teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur

Ergonomik tasarım
• SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
• Düșük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm
• Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler
• PVC-BFR içermeyen kasa



 Tek kabloyla görüntüyü genișletin

Bu yenilikçi büyük Philips monitör, her türlü 
dizüstü bilgisayar için bağlantı noktası 
çoğaltmayı kolaylaștırır. Özellikle konektör 
seçenekleri sınırlı olan yeni Ultra ince dizüstü 
bilgisayarlar için ideal olan bu monitör dahili 
USB bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve stereo 
hoparlörlere sahiptir; böylece tek bir kablolu 
USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı ve 
doğrudan Internet veya Intranet'e bağlanmanızı 
sağlar. Bu gelișmiș USB tak ve çalıștır 
bağlantısını kullanarak masaüstünüzü hem 
dizüstü bilgisayarınızın hem de Philips 
monitörün ekran alanıyla genișletebilirsiniz, 
üstelik zahmetli çözünürlük ayarlarıyla ya da 
kablolarla uğrașmak zorunda kalmazsınız.

Çevre birimleri için USB bağlantı yuvası

Artık isteğe bağlı tam boy klavyenizi ve farenizi 
bu yenilikçi Philips monitörün USB bağlantı 
yuvasına bağlayarak üretkenliğinizi 
artırabilirsiniz. Tek bir USB kablosu kullanarak 
dizüstü bilgisayarınızı bu monitöre 
bağladığınızda Full HD video, ses ve Internet 
ișlevlerinin yanı sıra harici HDD, kamera ve 
USB sürücü gibi takılı ek çevre birimlerinden 
yararlanabilirsiniz. Dilerseniz her zamanki gibi 
dizüstü bilgisayarınızın klavyesini ve 
dokunmatik iz sürücüsünü kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

AH-IPS teknolojisi

Bu en yeni Philips ekran, daha üstün renk 
çözünürlüğü, tepki süresi ve güç tüketimi sunan 
gelișmiș AH-IPS paneller kullanır. Standart TN 
panellerin aksine AH-IPS paneller, 178 derece 
genișliğindeki açılarda ve dönme modunda bile 
renk tutarlılığı sunar. Dikkat çekici performansı 
ile AH-IPS, fotoğraf rötușu, grafik uygulamaları 
ve web'de gezinme gibi her zaman renk 
doğruluğu ve tutarlı parlaklık gerektiren 
uygulamalar için idealdir.

Titreșimsiz teknoloji

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın 
kontrol edilme șekli nedeniyle bazı 
kullanıcıların ekranlarında titreșim olur. Bu 
durum gözün yorulmasına yol açar. Philips 
Titreșimsiz Teknoloji, parlaklığı düzenlemek 
için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir 
izleme deneyimi için titreșimi azaltır.

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu 
sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir 
monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu 

yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve 
dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen 
bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve 
maksimum konforu sağlayacak șekilde 
konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo 
düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan 
dağınıklığı azaltır, çalıșma alanını düzenli tutar.

Düșük çerçeve-masa yüksekliği

Gelișmiș SmartErgoBase sayesinde Philips 
monitörü neredeyse masa seviyesine kadar 
alçaltarak rahat görüș açısı sağlanır. Düșük 
çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalıșırken 
bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük 
kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu 
farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açıyı 
ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek 
yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

Çevre dostu malzemeler
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, 
çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. 
Gövdenin tüm plastik parçaları, metal șasi 
parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri 
dönüștürülebilir malzemelerden yapılmıștır. 
Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası 
geri dönüștürülmüș plastik kullanılmaktadır. 
RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız 
dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde 
azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. 
LED arka ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva 
tamamen devre dıșı bırakılırken, CCLF arka 
ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli 
ölçüde azaltılmıștır. Daha fazla bilgi için http://
www.asimpleswitch.com/global/ adresinden 
Philips'i ziyaret edin.

PVC-BFR içermeyen kasa
Bu Philips monitörün kasası brom bazlı alev 
geciktirici ve polivinil klorür içermez (PVC-
BFR'siz)
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• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili •
Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: AH-IPS LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç
• Etkin izleme alanı: 476,06 x 267,79 mm
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
• Tepki süresi (tipik): 14 ms
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
• Piksel aralığı: 0,248 x 0,248 mm
• İzleme açısı: 178º (Y) / 178º (D), C/R > 10 ise
• Ekran renkleri: 16,7 M
• sRGB

USB Bağlantısı
• USB: USB 2.0 x 2 (așağı akıș)
• Sinyal Giriși: USB 2.0 x 1 (yukarı akıș)
• Ses Giriș/Çıkıș: USB aracılığıyla
• RJ45: USB aracılığıyla
• Mikrofon giriși: USB aracılığıyla
• Kulaklık çıkıșı: USB aracılığıyla

Kullanılabilirlik
• Dahili Hoparlörler: 2 W x 2
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj 

(100x100mm)

Stand
• Yükseklik ayarı: 110 mm
• Rotasyon: 90 derece
• Yana yatma: -75/75 derece
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Açık modu: 20 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test 

yöntemi)
• Bekleme modu: < 0,3 W (tipik)
• Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

modu-Beyaz (yanıp sönen)

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (maks. yükseklik): 511 x 483 x 

227 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 511 x 319 x 52 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 422 x 184 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 4,90 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 3,10 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,78 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• Yükseklik: Çalıșma: 3658 m (+12.000 ft), 

Çalıșmama: 12.192 m (+40.000 ft)
• MTBF (gösterilen): 70.000 (arka aydınlatma hariç)

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, RoHS
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
• Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva 

içermez, Kurșunsuz

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CE İșareti, FCC Sınıf B, SEMKO, 

cETLus, CU-EAC, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, PSB, 
WEEE, C-tick, UKRAYNACA, CECP, PSE, KC, 
ICES-003, E-bekleme, J-MOSS, VCCI

Kasa
• Ön çerçeve: Siyah
• Arka kapak: Siyah
• Ayak: Siyah
• Kaplama: Doku

Kutuda neler var?
• Monitör ve stand
• Kablolar: Ses, USB, Güç
• Kullanıcı Belgeleri
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* Ekran paylașma veya Internet üzerinden çevrimiçi görüntü ve ses 
akıșı gibi ișlemler ağ performansınızı etkileyebilir. Genel ses ve 
görüntü kalitesini donanımınız, ağınızın bant genișliği ve performansı 
belirler.

* Gösterilen dizüstü bilgisayar, klavye ve fare örnek olarak verilmiștir; 
ürüne dahil değildir.

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili 
sahiplerinin mülkiyetindedir.

http://www.philips.com

