
 

 

Philips Brilliance
LCD monitör

Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör

58,4 cm (23 inç)
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izüstü bilgisayar bağlanabilen monitörle gelen kolaylık

k kabloyla görüntüyü genişletin
ltimedya özellikli olan ve dizüstü bilgisayar bağlayabileceğiniz bu yenilikçi monitör, bağlantı 
ktası çoğaltmayı kolaylaştırır. Artık tek bir SuperSpeed USB kablosuyla çalışma alanınızın 
rüntüsünü genişletebilir, çevre birimlerinizi bağlı tutabilir ve Internet'e erişebilirsiniz.

Akılcı sadelik
• Tek USB 3.0 kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
• Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
• Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın
• Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erișin
• Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıștır kolaylığı

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm
• PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır
• TCO Edge ile %65 oranında geri dönüștürülmüș plastik
• PVC-BFR içermeyen kasa

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



 Tek kabloyla görüntüyü genișletin

Bu yenilikçi büyük Philips monitör, her türlü 
dizüstü bilgisayar için bağlantı noktası 
çoğaltmayı kolaylaștırır. Özellikle konektör 
seçenekleri sınırlı olan yeni Ultrabook tipi 
cihazlar için ideal olan bu monitör dahili USB 
3.0 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 3.0 veya USB 2.0 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.

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.

PowerSensor

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp 
vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını 
belirleyen ve kullanıcı bulunmadığında monitör 
parlaklığını otomatik olarak azaltan, böylece 
enerji maliyetlerini %80'e varan oranda 

düșüren ve monitörün kullanım ömrünü 
artıran dahili bir "insan sensörüdür."

TCO Edge
TCO Edge sertifikası, kullanımdaki çevre dostu 
etiket programlarına kıyasla çevreyi daha çok 
düșünen ürünlere verilir. Ürün, standart TCO 
gerekliliklerini yerine getirdiği gibi, %65'i geri 
dönüștürülmüș plastikten üretilir, enerjiyi 
verimli kullanır, tehlikeli malzeme kullanımı 
minimum düzeydedir, ambalajı %100 geri 
dönüștürülebilir özelliktedir ve kolayca geri 
dönüștürülebilecek șekilde tasarlanmıștır. Bu 
ICT sınıfının en iyisi, son teknoloji ürünü Philips 
monitör size pek çok avantaj sunmakla 
kalmayıp çevrenin korunmasına yardımcı 
oluyor, size de ürünü gönül rahatlığıyla 
kullanmak kalıyor!

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.

PVC-BFR içermeyen kasa
Bu Philips monitörün kasası brom bazlı alev 
geciktirici ve polivinil klorür içermez (PVC-
BFR'siz)
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Özellikler
LCD monitör
Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör 58,4 cm (23 inç)



• Arka kapak: Siyah
Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: TFT-LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 58,4 cm / 23 inç
• Etkin izleme alanı: 509,18 x 286,41 mm
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
• Tepki süresi (tipik): 5 ms
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Piksel aralığı: 0,265 x 0,265 mm
• İzleme açısı: 170º (Y) / 160º (D), C/R > 10 ise
• Görüntü güçlendirme: SmartImage
• Ekran renkleri: 16,7 M
• Tarama Frekansı: 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D)
• sRGB

Bağlantı
• Sinyal Giriși: VGA (Analog)
• Sync Giriși: Ayrı Sync (yalnızca VGA), Sync Yeșil 

(yalnızca VGA)
• Ses (Giriș/Çıkıș): PC ses giriși, Kulaklık çıkıșı

USB Bağlantısı
• USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 2
• Sinyal Giriși: USB 3.0 yukarı akıș
• Ses Giriș/Çıkıș: USB aracılığıyla
• RJ45: USB aracılığıyla, 1 Gbps
• Mikrofon giriși: USB aracılığıyla
• Kulaklık çıkıșı: USB aracılığıyla

Kullanılabilirlik
• Dahili Hoparlörler: 1,5 Wx2
• Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriș, PowerSensor, 

Menü, Açık/Kapalı
• Kontrol yazılımı: SmartControl Premium (yalnızca 

VGA), DisplayLink Graphics Yazılımı
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Çekçe, 
Felemenkçe, Fince, Yunanca, Macarca, Japonca, 
Korece, Lehçe, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe, 
Ukraynaca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj 
(100x100mm)

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC/CI (yalnızca 
VGA), Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista/XP

Stand
• Yükseklik ayarı: 130 mm
• Rotasyon: 90 derece
• Yana yatma: -65/65 derece
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Ekonomik mod: 15,3 W (tipik)
• Açık modu: 26,2 W (tipik)
• Bekleme modu: 0,1 W
• Kapalı modu: Zero düğmesiyle sıfır watt
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

modu-Beyaz (yanıp sönen)
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (maks. yükseklik): 547 x 515 x 

220 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 547 x 343 x 60 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 600 x 400 x 263 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 5,30 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 3,10 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 7,60 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: 30.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: PowerSensor, TCO edge, RoHS
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
• Geri dönüștürülmüș plastik: %65
• Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva 

içermez, Kurșunsuz

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

GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, 
TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kasa
• Ön çerçeve: Gümüș
• Ayak: Siyah
• Kaplama: Doku
•
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Teknik Özellikler
LCD monitör
Diz üstü bilg. bağlanabilir monitör 58,4 cm (23 inç)

* Kusursuz görüntü, video ve ses elde etmek için dizüstü 
bilgisayarınızla Philips monitörünüz arasında USB 3.0 bağlantısı 
kullanmanızı öneririz.

* 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.

* EPEAT Gold, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde 
geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen 
www.epeat.net adresini ziyaret edin.

http://www.philips.com

