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εκουράστε τα μάτια σας
πρωτοποριακή οθόνη LightFrame περιορίζει την κούραση των ματιών

πρωτοποριακή οθόνη LightFrame 2 από τη Philips με το μοναδικό της πλαίσιο εκπέμπει ένα 
χρό μπλε φως σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, το οποίο περιορίζει την κούραση των 
τιών σας και βελτιώνει τη συγκέντρωση, προσφέροντας καλύτερη αίσθηση ευεξίας.

Τα μάτια σας γίνονται το κλειδί για τη χαλάρωση
• Πρωτοποριακή τεχνολογία LightFrame™ που ξεκουράζει τα μάτια σας
• Πλαίσιο με ψυχρό μπλε φως που συμβάλλει στη βελτίωση της συγκέντρωσης
• SmartKolor, για πλούσιες και ζωντανές εικόνες
• SmartTxt, για μια βελτιστοποιημένη εμπειρία ανάγνωσης
• Βελτιωμένο SmartImage για ευκολία χρήσης
• Τεχνολογία LED για υπέροχες εικόνες
• HDMI-ready, για ψυχαγωγία 16:9 Full HD

Κομψή σχεδίαση, για να ταιριάζει με το σπίτι σας
• Εκλεπτυσμένη σχεδίαση που εκφράζει τον τρόπο ζωής σας
• Η βάση από χυτό αλουμίνιο αναδεικνύει τις καθαρές φόρμες
• Εντυπωσιακό, ιδιαίτερα γυαλιστερό φινίρισμα δύο αποχρώσεων

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
• Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο
• Οικολογικά υλικά που πληρούν τα διεθνή πρότυπα



 Lightframe™
Με τη μοναδική τεχνολογία LightFrame, η 
Philips συνεχίζει τη μακρά παράδοσή της 
στην εφαρμογή καινοτομιών για 
ουσιαστικούς σκοπούς. Η τεχνολογία 
LightFrame βασίζεται στο επιστημονικό 
αξίωμα που υποστηρίζει ότι το μπλε φως 
που διαπερνά τον τρίτο υποδοχέα του 
ματιού αναζωογονεί το βιολογικό σας ρολόι, 
σας δίνει ενέργεια και σας προσφέρει μια 
εντονότερη αίσθηση ευεξίας. 
Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα, 
αποκλειστικά υλικά, η οθόνη LightFrame της 
Philips εκπέμπει από το πλαίσιό της ένα μπλε 
φως σε συγκεκριμένο μήκος κύματος, το 
οποίο συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης 
των ματιών αλλά και στη βελτίωση της 
συγκέντρωσης έπειτα από πολλές ώρες 
μπροστά στην οθόνη.

Τεχνολογία LED
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς 
κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με 
πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, 
εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι 
οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, 
γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους 
ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον 
επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης 
έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με 
αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο 
αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν 
αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης 
ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα 
ολόκληρης της οθόνης.

SmartImage

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα 
περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας και σας προσφέρει βελτιωμένη 
απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το 
χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να 

επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, 
όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, 
Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την 
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με 
την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει 
δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την 
ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία 
απόδοση προβολής. Η επιλογή της 
λειτουργίας Economy σάς προσφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε 
πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο 
κουμπιού!

SmartKolor

Η SmartKolor είναι μια εξελιγμένη 
τεχνολογία επέκτασης του χρώματος, η 
οποία είναι ικανή να βελτιώνει το οπτικό 
χρωματικό φάσμα της οθόνης. Με την 
αύξηση των επιπέδων RGB της οθόνης, η 
λειτουργία αυτή σάς προσφέρει πλούσιες και 
ζωντανές εικόνες, για εξαιρετικές 
φωτογραφίες και βίντεο.

SmartTxt

Το SmartTxt είναι ένας εξελιγμένος 
αλγόριθμος που ενισχύει την ανάγνωση των 
εφαρμογών που βασίζονται σε κείμενο, 
όπως είναι τα έγγραφα PDF ή τα ebook, τα 
οποία συνήθως απαιτούν περισσότερη 
συγκέντρωση και προσοχή.

HDMI-ready

Μια συσκευή HDMI-ready περιλαμβάνει όλο 
το απαιτούμενο υλικό για είσοδο 
διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας 
(HDMI), ενώ όλα τα σήματα ψηφιακής 
εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας 
μεταδίδονται μέσω ενός μόνο καλωδίου από 
PC ή άλλες πηγές AV, 
συμπεριλαμβανομένων συσκευών set-top 
box, DVD player, δεκτών A/V και 
βιντεοκαμερών.

Οικολογικά υλικά
Η Philips έχει δεσμευτεί στη χρήση 
αειφόρων, φιλικών προς το περιβάλλον 
προϊόντων σε όλες τις οθόνες. Όλα τα 
πλαστικά εξαρτήματα του κορμού, τα 
μεταλλικά εξαρτήματα του πλαισίου και οι 
συσκευασίες αποτελούνται από 100% 
ανακυκλώσιμα υλικά. Ορισμένα επιλεγμένα 
μοντέλα κατασκευάζονται έως και κατά 65% 
από πλαστικό ανακυκλωμένο από τους 
καταναλωτές μας. Η αυστηρή συμμόρφωση 
με τα πρότυπα της Οδηγίας RoHS 
διασφαλίζει τη σημαντική μείωση ή και την 
εξάλειψη των τοξικών ουσιών, όπως ο 
μόλυβδος. Η περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
έχει μειωθεί σημαντικά στις οθόνες με 
οπίσθιο φωτισμό CCFL, ενώ έχει εξαλειφθεί 
ολοκληρωτικά από τις οθόνες με οπίσθιο 
φωτισμό LED. Για να μάθετε περισσότερα, 
επισκεφθείτε τη Philips στη διεύθυνση http://
www.asimpleswitch.com/global/.

Χωρίς υδράργυρο
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED 
δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές 
ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν 
μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, από την 
κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
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Χαρακτηριστικά
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 59,9 εκ. (23,6")
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• SmartResponse: 2 ms (Γκρίζο σε γκρίζο)
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,272 x 0,272 χιλ.
• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: 2 HDMI, VGA (Αναλογικό)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ήχου HDMI

Άνεση
• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Είσοδος, 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, LightFrame, 
Μενού/OK

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

Βάση
• Κλίση: -5/+20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 16,72 W (Μέθοδος 

δοκιμής EnergyStar 5.0)
• Λειτουργία αναμονής: <0,3 W
• Λειτουργία απενεργοποίησης: <0,3 W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
Εξωτερική

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 578 x 443 x 194 χιλ.
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 578 x 369 x 40 χιλ.
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 630 x 518 x 120 χιλ.

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 5,10 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,60 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 6,30 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• MTBF: 30.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EPEAT Silver, 

EnergyStar 5.0, RoHS
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5,2, TUV 
Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Περίβλημα
• Μπροστινό πλαίσιο: Μπλε φως
• Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
• Βάση: Μαύρη με βάση από χυτό αλουμίνιο
• Τέλος: Γυαλιστερό
•
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