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Ultra Geniș Renkli Kıvrımlı 
LCD monitör

E Line
24 (59,9 cm / 23,6 cm diag.)
Full HD (1920 x 1080)
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Muhteşem renk, son derece 

etkileyici görünüm
Philips Kıvrımlı monitörler ile gerçekçi görüntüleme deneyimine hazır olun. 24 inç kıvrımlı E 
Line monitör, muhteşem Full HD görüntü kalitesiyle son derece gerçekçi bir görüntü deneyimi 
sunar. Ultra Wide-Color teknolojisinin sunduğu renk kalitesiyle görüntüleriniz hayat bulacak!

Kıvrımlı yapısı, dünyadan esinlenerek tasarlandı
• Daha gerçekçi bir deneyim için kıvrımlı ekran tasarımı

Üstün Görüntü Kalitesi
• Ultra Geniș Renk ile daha geniș renk yelpazesiyle daha canlı görüntüler
• VA ekran harika görüntüler ve geniș izleme açıları sunar
• Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
• AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi

Sizin için tasarlanan özellikler
• Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran
• Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
• Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu
• HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

Her gün daha çevreci
• Çevre dostu malzemeler bașlıca uluslararası standartlara uygundur
• Düșük güç tüketimi enerji faturalarında tasarruf sağlar



 Kıvrımlı ekran tasarımı

Masaüstü monitörler, kıvrımlı tasarıma uyacak 
șekilde kișisel bir kullanıcı deneyimi sunar. 
Kıvrımlı ekran çok yoğun hissedilmeyen ancak 
hoș bir gerçekçi deneyim sunarak masanızın 
tam merkezinde hissetmenize olanak tanır.

Ultra Geniș Renk Teknolojisi

Ultra Geniș Renk Teknolojisi, daha güzel 
görüntüler için daha geniș bir renk yelpazesi 
sunar. Ultra Geniș Renk özelliğinin sunduğu 
daha geniș "renk gamı"; daha doğal yeșiller, 
canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra 
Geniș Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, 
görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve 
parlak renkler katın.

VA ekran

Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı 
dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek 
statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak 
ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis 
uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin 
yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, 
film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için 

idealdir. Optimize edilmiș piksel yönetim 
teknolojisi 178/178 derece ekstra geniș izleme 
açısı sağlayarak net görüntüler verir.

16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar 
kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini 
beklersiniz. Bu ekran gelișmiș Full HD 1920 x 
1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu 
canlı ayrıntılara eșlik eden yüksek parlaklık, 
muhteșem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe 
yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Her açıdan kusursuz bir oyun deneyimi

Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken 
dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun 
deneyimi arasında seçim yapmak zorunda 
kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra 
hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ 
teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında 
akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

UltraNarrow Çerçeve

Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en 
aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst 

düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. 
Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel 
uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim 
kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli 
ekran, size tek bir büyük ekran 
kullanıyormușsunuz hissi verir.

Flicker-free teknolojisi

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

LowBlue Modu

Çalıșmalar, tıpkı mor ötesi ıșınların göze zarar 
vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı 
mavi ıșık ıșınlarının da zaman içinde göze zarar 
verebileceğini ve görme duyusunu 
etkileyebileceğini göstermiștir. Sağlığınız için 
tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, 
kısa dalgalı mavi ıșığı azaltan akıllı bir yazılım 
teknolojisi kullanır.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: VA LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 59,9 cm / 23,6 inç
• Görüntüleme Ekranı Kaplaması: Parlama Önleyici, 

3H, %25 Mat
• Etkin izleme alanı: 521,4 (Y) x 293,3 (D) - 1500R 

kaviste*
• En-boy oranı: 16:9
• Maksimum çözünürlük: 75 Hz'de 1920 x 1080*
• Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
• Piksel Yoğunluğu: 93 PPI
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 3000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Piksel aralığı: 0,272 x 0,272 mm
• İzleme açısı: 178º (Y) / 178º (D), C/R > 10 ise
• Flicker-free
• Görüntü geliștirme: SmartImage game
• Renk gamı (tipik): NTSC %102*, sRGB %121*
• Ekran renkleri: 16,7 M
• Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 50 - 76 Hz (D)
• sRGB
• AMD FreeSync™ teknolojisi
• LowBlue Modu

Bağlantı
• Sinyal Giriși: VGA (Analog), HDMI 1.4 x 1
• Sync Giriși: Ayrı Sync, Sync Yeșil
• Ses (Giriș/Çıkıș): HDMI ses çıkıșı

Kullanılabilirlik
• Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü, Parlaklık, 

Giriș, SmartImage Game
• OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, 

Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, 
Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, 
Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, 
Ukraynaca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj 
(100x100 mm)

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Stand
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Açık modu: 31,30 W (tipik)
• Bekleme modu: < 0,5 W (tipik)
• Kapalı modu: < 0,3 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

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

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 537 x 412 x 190 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 537 x 325 x 37 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 601 x 481 x 175 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 3,07 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 2,80 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,87 kg

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

Çalıșmama: 12.192 m (+40.000 ft)
• MTBF: 50.000 saat (arka ıșık hariç) saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: RoHS, Kurșunsuz, Cıva İçermez, 

WEEE
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CE İșareti, CU-EAC, TUV/ISO9241-

307, CECP, CB, CEL

Kasa
• Renk: Siyah / Gümüș
• Kaplama: Parlak

Kutuda neler var?
• Monitör ve stand
• Kablolar: HDMI kablosu, Güç kablosu
• Kullanıcı Belgeleri
•
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E Line 24 (59,9 cm / 23,6 cm diag.), Full HD (1920 x 1080)

* Ekran kavisinin mm cinsinden yarıçapı
* Maksimum çözünürlük, yalnızca HDMI giriși için geçerlidir.
* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eșittir
* NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
* sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
* 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD 

Arrow logosu, FreeSync ve bunlar üzerinden yapılan 
kombinasyonlar; Advanced Micro Devices, Inc. Șirketinin ticari 
markalarıdır. Diğer adlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup ilgili hak 
sahiplerinin ticari markaları olabilir.

* Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

http://www.philips.com

