
 

 

Philips
LCD монитор със 
сензорно управление

61 см (24") ширина E-line
1920x1080 Full HD

241E1SW
Голям Full-HD дисплей за чудесно 

изживяване при гледане
Забавлявайте се повече с този атрактивен Full HD дисплей 16:9 с качество 1080p! 
С DVI и VGA входове, автоматичен формат, SmartContrast и гланцово покритие, 
моделът 241E1 е неустоим избор за всичките ви нужди

Чудесно качество на картината
• LCD дисплей Full HD с разделителна способност 1920x1080p
• Дисплей 16:9 за най-добри широкоекранни игри и видео
• Кратко време на отговор 5 мс
• SmartContrast 25000:1 за невероятно богата детайлност на черното
• Вход за DVI сигнал за истинско HD качество с HDCP

Дизайн, който допълва всеки интериор
• Гланцово покритие за подобряване на декора

Опазващ околната среда "зелен" дизайн
• Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
• Екологични материали, отговарящи на международните стандарти

Изключително удобство
• Двойният вход приема аналогови VGA и цифрови DVI сигнали
• Модерно сензорно управление
• Лесно управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3



 LCD дисплей Full HD 1920x1080p
Наслаждавайте се на рязката и кристално 
чиста картина, която дава на вашата публика 
незабравимо зрително изживяване. 
Изненадайте зрителите си с видео с 
ненадминато качество, с изумителна 
цветова гама и най-ясните възможни 
изображения.

Широкоекранно съотношение на 
размерите 16:9
Съотношение на размерите е изражение на 
ширината на видео изображение, сравнена с 
височината му. Широкоекранно 
съотношение на размерите 16:9 е 
стандартът за универсалната телевизия до 
висока детайлност и европейска цифрова 
телевизия. Оригинално съотношение на 
размерите 16:9 означава изключително 
изображение на игри и видео без ленти 
отгоре и отдолу на картината и без загуба на 
качество, която идва от мащабиране, 
видоизменяне на образа при побиране в 
различен размер на екрана.

Време за реакция (вкл. – изкл.) 5 мс
Времето за реакция при превключване е 
интервалът от време, необходим на един 
течен кристал да премине от активно 
(черно) в неактивно (бяло) състояние и 
обратно до активно (черно). Измерва се в 
милисекунди. По-краткото е по-добро. По-
краткото време за реакция означава по-
бързи преходи и следователно – по-малко 
забележими артефакти в изображението 
при преходи между текст и графика. 
Времето за реакция при превключване е 
най-важната величина при изобразяване на 
съдържание при работа, например 
документи, графики и фотографии.

Съотношение SmartContrast 25000:1

Вие желаете плосък LCD плосък дисплей с 
възможно най-висок контраст и най-жива 
картина. Усъвършенстваната видео 
обработка на Philips, в съчетание с 
уникалната технология на затъмняване, дава 
живи изображения. SmartContrast ще 
увеличи контраста с отлични нива на 
черното и точно предаване на тъмните 
оттенъци и цветове. Той дава ярка, 
реалистична картина с висок контраст и 
живи цветове.

DVI сигнал с HDCP
Широколентовата защита на цифрово 
съдържание (HDCP) е система за защита на 
авторските права, която е вградена в DVI 
съединителя. Тя подпомага 
предотвратяването на копиране на 
защитено с авторски права съдържание. 
HDCP ви позволява да възпроизвеждате 
носители на защитено съдържание, 
например филми и концерти. Тя проверява 
сигнала против пиратство, като позволява 
да бъдат показвани само законни копия на 
съдържанието.

Energy Star 5.0
Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ 
програма за енергийна ефективност, 
възприета и в много други държави. 
Сертифицирането по Energy Star гарантира, 
че купувате продукт, отговарящ на най-
актуалните стандарти за енергийна 

ефективност и действащ с максимална 
енергийна ефективност на всички равнища. 
Новите монитори на Philips са 
сертифицирани по спецификацията Energy 
Star 5.0 и отговарят на стандарта или го 
надхвърлят. Например, в режим на 
неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 
ват потребявана мощност, а мониторите на 
Philips потребяват под 0,5 вата. 
Допълнителна информация можете да 
намерите на адрес www.energystar.gov

Двоен вход

Двойният вход предлага съединители за 
свързване на вход както за аналогови VGA, 
така и за цифрови DVI сигнали.

Сензорно управление

Сензорното управление се състои от 
интелигентни чувствителни на допир икони, 
които заменят изпъкналите бутони и 
позволяват на потребителя да регулира 
монитора според изискванията си. Те 
реагират и на най-лекото докосване и 
придават съвременно усещане на монитора.
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Картина/дисплей
• Тип на LCD панела: TFT-LCD
• Размер на панела: 23,6 инча/59,95 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Стъпка на пикселите: 0,272 x 0,272 мм
• Зрителен ъгъл: 176º (хор.)/170º (верт.), при C/R 

> 5
• Яркост: 300 кандела/м²
• SmartContrast: 25000:1
• Време на отговор (типично): 5 мс
• Оптимална разделителна способност: 1920 x 

1080 при 60 Hz
• Цветове на дисплея: 16,7 милиона
• Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 75 

Hz (верт.)
• sRGB

Възможности за свързване
• Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D
• Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, 
Синхронизация по зеленото

Комфорт
• Удобство за потребителя: Яркост, Меню, Авто, 
Включване/изключване на захранването

• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Испански, Италиански, Руски, 
Опростен китайски, Португалски, Турски

• Други удобства: VESA монтиране (100x100 мм), 
ключалка "Кенсингтън"

• Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

Стойка
• Наклон: -5/20 градуса

Захранване
• Режим включено: < 30,8 W (метод на изпитване 

EnergyStar 5.0)
• Режим изключено: < 0,5 W
• LED индикатор на захранването: Включено – 
синьо, Готовност/спящ – синьо (мигащо)

• Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V 
променлив ток, 50/60 Hz

Размери
• Изделие със стойка (мм): 400 x 561 x 210 мм
• Изделие без стойка (мм): 336 x 561 x 68 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 404 x 620 x 168 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 5,4 кг
• Изделие без стойка (кг): 4,9 кг
• Изделие с опаковка (кг): 7,1 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C °C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C °C

• Относителна влажност: 20% – 80 %
• Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: EPEAT Silver, 
Директива RoHS, EnergyStar 5.0

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка, FCC, Клас B, SEMKO, UL/cUL

Кутия
• Цвят: Бяло
• Готово: Гланц
•
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