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новационният дисплей LightFrame намалява умората на очите

овационният дисплей Philips LightFrame 2 с уникален панел излъчва студена синя 
етлина с определена дължина на вълната, която намалява умората на очите и 
добрява концентрацията, за да се чувствате по-добре.

Очите ви, пътят към отмората
• Иновационната технология LightFrame™ позволява на очите да почиват
• Рамката излъчва студена синя светлина, която подобрява концентрацията
• SmartKolor за богати, живи изображения
• SmartTxt за по-комфортно четене
• SmartImage оптимизиран за лесно ползване
• Светодиодна технология за брилянтни изображения
• Готов за HDMI, за 16:9 Full-HD забавление

Елегантен дизайн, който се вписва във вашия дом
• Съвършен дизайн, отразяващ вашия начин на живот
• Основа от лят алуминий, въплъщение на чистотата на формите
• Превъзходно силно гланцово покритие в два нюанса

По-зелено с всеки ден
• Екологично съобразен дисплей без живак
• Екологични материали, отговарящи на международните стандарти



 LightFrame™
Със своята уникална технология LightFrame, 
Philips продължава дългогодишната 
традиция на изпълнено със смисъл 
използване на иновациите. Технологията 
LightFrame се основава на научно 
установения факт, че синята светлина, която 
преминава през третия рецептор на окото, 
задвижва биологичния часовник, зарежда с 
енергия и ви кара да се чувствате по-добре. 
Използвайки специално разработени, 
уникални материали, дисплеят Philips 
LightFrame излъчва от рамката си синя 
светлина с определена дължина на вълната, 
която намалява умората на очите и 
подобрява концентрацията дори след дълги 
часове пред екрана.

Технология с LED
Белите светодиоди са полупроводникови 
устройства, които достигат по-бързо 
цялостна и постоянна яркост и така 
спестяват време при първоначално 
включване. Светодиодите не съдържат 
живак, което позволява екологично 
съобразно рециклиране и изхвърляне. 
Светодиодите позволяват по-добро 
управление на затъмняването на 
подсветката на LCD екрана, което дава 
изключително високо съотношение на 
контраста, както и превъзходно 
възпроизвеждане на цветовете, 
благодарение на постоянната яркост на 
целия екран.

SmartImage

SmartImage е изключителна върхова 
технология на Philips, която анализира 
показваното на екрана и ви дава 
оптимизирани показатели на дисплея. Този 

лесен за използване интерфейс ви позволява 
да избирате различни режими, каквито са 
"Офис", "Снимка", "Филм", "Игра", 
"Икономия" и др., съответно на 
използваното приложение. Въз основа на 
този избор SmartImage динамично 
оптимизира контраста, наситеността на 
цветовете и рязкостта на изображенията и 
видеото, за постигане на най-добри 
показатели на дисплея. Режимът 
"Икономия" ви предлага големи икономии 
на енергия. И всичко това в реално време, с 
натискането само на един бутон!

SmartKolor

SmartKolor е усъвършенствана технология 
за усилване на цветовете, която разширява 
цветовия диапазон на дисплея. 
Увеличавайки коефициента на усилване на 
RGB нивата на дисплея, тя ви дава богати, 
живи изображения и удоволствието от 
гледането на снимки и видео с 
изключителен образ.

SmartTxt

SmartTxt е усъвършенстван алгоритъм, 
който прави по-комфортно четенето в 
текстови приложения, като PDF документи 
и книги в електронен формат, които 
обикновено изискват повече фокусиране и 
съсредоточеност.

Готов за HDMI

Устройството, готово за HDMI, има всичкия 
необходим хардуер за приемане на входен 
сигнал по мултимедиен интерфейс с висока 
детайлност (HDMI), висококачествени 
видео и аудио сигнали, и всички предаване 
по един кабел от компютър или произволен 
брой аудио-видео източници, включително 
цифрови приставки, DVD плейъри, A/V 
приемници и видеокамери.

Екологични материали
Philips се ангажира с използването на 
устойчиви, екологични материали в цялата 
си гама монитори. Всички пластмасови 
части на корпусите, части на металните 
шасита и опаковъчни материали са 100% 
годни за рециклиране. При някои избрани 
модели използваме до 65% рециклирани 
пластмаси. Стриктното спазване на 
стандартите на Директивата RoHs 
гарантира съществено намаляване или 
избягване на употребата на токсични 
вещества, например олово. Съдържанието 
на живак в мониторите с фоново 
осветление със CCFL е значително 
намалено и е равно на нула при мониторите 
със светодиодно фоново осветление. За да 
научите повче, посетете Philips на адрес 
http://www.asimpleswitch.com/global/.

Без живак
Мониторите Philips със светодиодна 
подсветка не съдържат живак – едно от 
най-отровните природни вещества, 
вредящо на хора и животни. Това намалява 
влиянието на дисплея върху околната среда 
през целия му жизнен цикъл, от 
производството до изхвърлянето.
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Картина/дисплей
• Тип на LCD панела: TFT-LCD
• Вид подсветка: Система W-LED
• Размер на панела: 23,6"/59,9 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Оптимална разделителна способност: 1920 x 

1080 при 60 Hz
• Време на отговор (типично): 5 мс
• SmartResponse: 2 мс (от сиво до сиво)
• Яркост: 300 кандела/м²
• Съотношение на контраста (типично): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Стъпка на пикселите: 0,272 x 0,272 мм
• Зрителен ъгъл: 170º (хор.)/160º (верт.), при C/R 

> 10
• Подобрение на картината: SmartImage
• Цветове на дисплея: 16,7 милиона
• Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 75 

Hz (верт.)
• sRGB

Възможности за свързване
• Вход за сигнал: HDMI - 2 бр., VGA (аналогов)
• Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, 
Синхронизация по зеленото

• Аудио (вход/изход): HDMI аудио изход

Комфорт
• Удобство за потребителя: SmartImage, Вход, 
Включване/изключване на захранването, 
LightFrame, Меню/OK

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

• Други удобства: Ключалка "Кенсингтън"
• Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7/Vista/XP

Стойка
• Наклон: –5/+20 градуса

Захранване
• Режим включено: 16,72 W (метод на изпитване 

EnergyStar 5.0)
• Режим готовност: < 0,3 W
• Режим изключено: < 0,3 W
• LED индикатор на захранването: Включено – 
бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 
50/60 Hz, Външна

Размери
• Изделие със стойка (мм): 578 x 443 x 194 мм
• Изделие без стойка (мм): 578 x 369 x 40 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 630 x 518 x 120 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 5,10 кг
• Изделие без стойка (кг): 3,60 кг
• Изделие с опаковка (кг): 6,30 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: 30 000 час(а)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: EPEAT Silver, 

EnergyStar 5.0, Директива RoHS
• Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CE 
маркировка, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, 
TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Кутия
• Преден панел: Синя светлина
• Заден капак: Черно
• Основа: Основа - черна и лят алуминий
• Готово: Гланц
•
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