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Bekerja dan bermain dalam Full HD

dengan monitor HDTV two-in-one
Nikmati kinerja hebat pada layar Full HD Philips dengan tuner TV. Input HDMI, 
pemutaran AV USB, dan suara yang kuat membuatnya menjadi pilihan yang tepat.

Kualitas gambar terbaik
• Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna
• Layar Full HD 16:9 untuk pengalaman menonton terbaik
• Teknologi LED memastikan daya yang rendah dan warna natural
• SmartPicture untuk pengalaman tampilan yang optimal

Mudah disambungkan dan dinikmati
• TV tuner bawaan untuk melihat program TV pada PC monitor
• HDMI-ready untuk hiburan Full HD
• HDMI dengan Easylink
• Masukan VGA untuk konektivitas PC
• Pemutaran langsung via USB untuk video, foto, dan MP3

Nikmati multimedia yang sesungguhnya
• SmartSound memilihkan mode yang sempurna untuk performa audio



 Teknologi IPS

Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang 
memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/
178 derajat, sehingga memungkinkan untuk 
menampilkan layar dari hampir semua sudut. 
Tidak seperti panel TN standar, layar IPS 
memberikan gambar yang sangat tajam dengan 
warna jelas, menjadikannya ideal tidak hanya 
untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi 
juga untuk aplikasi profesional yang menuntut 
akurasi warna dan kecerahan konsisten 
sepanjang waktu.

Full HD 16:9

Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 
1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber 
HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki 
masa pakai yang panjang karena mendukung 
sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-
ray terbaru dan konsol permainan HD yang 
ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya 
ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal 
dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan 
gambar dengan pemindaian progresif bebas 
kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna 
yang luar biasa.

Teknologi LED
LED putih merupakan perangkat Solid State 
yang menyala dengan kecerahan penuh dan 
konsisten, dan menghemat waktu start-up 
dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan 
merkuri yang memungkinkan proses daur ulang 
dan pembuangan ramah lingkungan. LED 
memungkinkan kontrol redup yang lebih baik 
dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio 
kontras sangat tinggi. Juga memberikan 
reproduksi warna terbaik berkat kecerahan 
konsisten di seluruh layar.

SmartPicture

SmartPicture adalah teknologi Philips yang 
canggih dan eksklusif yang menganalisis konten 
yang ditampilkan di layar dan memberikan 
performa tampilan yang optimal. Antarmuka 
ramah pengguna ini memungkinkan Anda untuk 
memilih berbagai mode seperti Office, 
Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, 
agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. 
Berdasarkan pilihan, SmartPicture secara 
dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi 
warna, dan ketajaman gambar dan video untuk 
performa tampilan terbaik. Opsi Mode 
Ekonomi menawarkan penghematan daya 
utama. Semua secara real time dengan 
menekan satu tombol!

TV tuner bawaan
TV tuner terpasang di monitor untuk 
menampilkan sinyal televisi serta data 
komputer.

HDMI Ready

Perangkat HDMI-ready memiliki semua 
perangkat keras yang diperlukan untuk 
menerima input High-Definition Multimedia 
Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan 
video dan audio digital berkualitas tinggi 
ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC 
atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top 
box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera 
video).

HDMI dengan Easylink
HDMI adalah kabel tunggal untuk membawa 
sinyal gambar dan audio dari perangkat ke 
MTV, tanpa kabel yang semrawut. HDMI 
membawa sinyal tak terkompresi, memastikan 
Anda mendapatkan kualitas tertinggi dari 
sumber ke layar. Bersama Philips Easylink, 
Anda hanya perlu satu remote control untuk 
melakukan sebagian besar pengoperasian di 
MTV. Nikmati suara dan gambar berkualitas 
tinggi tanpa repot dan semrawut.

USB multimedia
Konektor USB memungkinkan akses ke foto 
JPEG, musik MP3, dan file video dari USB-stick 
(perangkat kelas memori USB). Colokkan USB 
ke slot di bagian samping MTV dan akses 
konten multimedia menggunakan browser 
konten di layar yang mudah. Sekarang Anda 
dapat menampilkan video, foto, dan musik.

SmartSound
SmartSound memungkinkan Anda memilih 
berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, 
yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi 
yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan 
suara terkait dengan fungsinya
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Gambar/Tampilan
• Tipe panel LCD: LCD IPS
• Tipe lampu latar: Sistem W-LED
• Ukuran layar diagonal: 21,5 inci / 54,6 cm 
• Rasio Aspek: 16:9, Layar lebar
• Resolusi panel: 1920 x 1080
• Waktu respons (khas): 14 md
• Kecerahan: 250 cd/m²
• Sudut pandang: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Rasio kontras (khas): 1000:1
• Penyempurnaan gambar: Pemindaian selang-seling
• Penyempurnaan layar: Anti-silau
• DCR

Resolusi Layar yang Didukung
• Format komputer

Resolusi Laju pembaruan
Optimal 1920 x 
1080

 60 Hz

• Format video
Resolusi Laju pembaruan
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
1080p  50, 60Hz

Suara
• Daya output (RMS): 10 W (5 W + 5W)
• Penyempurnaan Suara: Virtual Surround
• Sistem Suara: Smart Sound

Nyaman
• Mudah diinstal: Plug & Play, Sistem Penyelarasan 

Otomatis (ATS)
• Mudah Digunakan: Tampilan pada Layar, Daftar 

Program
• Jenis remote control: Remote control Philips
• Bahasa pada Layar: Indonesia, Mandarin Sederhana
• Kemudahan lain: Dudukan VESA (100x100mm)

• Penyesuaian Format Layar: Layar penuh, Layar 
lebar, 4:3, Pembesaran 1, Pembesaran 2

• SmartPicture: Tajam, Standar, Eco, Film, Pribadi
• SmartSound: Musik, Pribadi, Standar, Ucapan
• Kemiringan: -5 ~ 20 derajat

Tuner/Penerima/Transmisi
• Input Antena: 75 ohm
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
• MPEG1/2/4/H.264/RMVB/XviD

Konektivitas
• Ext @ belakang: AV x 1, D-sub x 1, HDMI (1.3a) x 

1, Headphone x 1, PC audio in x 1, Tuner x 1, USB 
x 1 (JPG/MP3/Video)

Daya
• Mode menyala: 40 W (maks)
• Mode mati: 0,5 W (khas)
• Mode siaga: 0,5 W (khas)
• Suhu sekitar: 5 °C hingga 40 °C
• Stopkontak: 120-240V, 50-60Hz

Dimensi
• Kemasan dalam mm (LXTXD): 567 x 437 x 

118 milimeter
• Produk dengan dudukan (mm): 512 x 377 x 

185 milimeter
• Produk tanpa dudukan (mm): 512 x 370 x 

63 milimeter

Berat
• Produk dengan kemasan (kg): 4,12 kg
• Produk dengan dudukan (kg): 2,96 kg
• Produk tanpa dudukan (kg): 2,81 kg

Aksesori
• Aksesori diberikan: Kabel listrik, Remote Control 

(dengan baterai), Panduan cepat, Petunjuk 
Pengguna, Kabel VGA, Sertifikat jaminan

•
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