
 

 

Philips Brilliance
LED arka aydınlatmalı LCD 
monitör

LightFrame 2™
60 cm / 23,6 inç
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ve
özlerinizi dinlendirin
enilikçi Lightframe göz yorgunluğunu azaltır
nilikçi Philips LightFrame 2 ekran, benzersiz çerçevesiyle belirli bir dalga boyunda yaydığı 
vi ışık sayesinde göz yorgunluğunu azaltır, konsantrasyonu artırır ve esenlik duygusu 

rir.

Önce gözleriniz dinlensin
• Yenilikçi LightFrame™ teknolojisi gözlerinizi dinlendirir
• Soğuk mavi ıșık yayan çerçeve konsantrasyonu artırır
• Zengin, canlı görüntüler için SmartKolor
• En iyi okuma deneyimi için SmartTxt
• Kullanım kolaylığı sağlayan SmartImage
• Kusursuz görüntü için LED teknolojisi
• 16:9 Full HD eğlence için HDMI-ready

Evinize uyum sağlayacak șık tasarım
• Hayat tarzınızı yansıtan gelișmiș tasarım
• Alüminyum pres döküm taban tasarıma zarafet katar
• İki renk tonlu, çok parlak kaplama

Her gün daha çevreci
• Cıva İçermez çevre dostu ekran
• Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler



 LightFrame ™
Philips, benzersiz LightFrame teknolojisiyle 
uzun bir geleneği sürdürüyor ve yenilikleriyle 
tüketicilerin hayatında anlamlı değișiklikler 
yaratmaya devam ediyor. LightFrame 
teknolojisi, gözün üçüncü reseptöründen 
geçen mavi ıșığın biyolojik saati yenilediği, 
enerji ve esenlik duygusu verdiği yönündeki 
bilimsel görüșe dayanıyor. Philips LightFrame 
ekran, çerçevesinden belirli bir dalga boyunda 
mavi ıșık yayarak göz yorgunluğunu azaltır ve 
ekran bașında uzun saatler geçirdikten sonra 
bile konsantrasyonunuzu korumanızı sağlar.

LED teknolojisi
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı 
parlaklık veren ve daha hızlı çalıșma süresi 
sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva 
içermediğinden, geri dönüșüm ve atık ișlemleri 
çevreye zarar vermeden gerçekleștirilir. 
LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha 
iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son 
derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı 
elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında 
tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

SmartImage

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği 
analiz ederek size en iyi ekran performansını 
sunan benzersiz ve öncü bir Philips 
teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İș, 
Fotoğraf, Film, Oyun, Ekonomi gibi çeșitli 
modlar arasından uygulamaya en uygun olanı 
seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak 
SmartImage; kontrastı, renk doygunluğunu, 

fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak 
optimum hale getirerek mükemmel bir ekran 
performansı sunar. Ekonomi modu önemli 
ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek 
bir düğmeyle gerçek zamanlı olarak elinizin 
altında!

SmartKolor

SmartKolor, ekranın görsel renk aralığını 
artırabilen gelișmiș bir renk genișletme 
teknolojisidir. Ekranın RGB kazanımı seviyesini 
artıran bu özellik zengin, canlı görüntülerle 
dolu olağanüstü fotoğraf ve videolar elde 
etmenizi sağlar.

SmartTxt

SmartTxt, PDF dokümanları ve e-kitaplar gibi 
daha fazla konsantrasyon ve odaklanma 
gerektiren metin tabanlı uygulamaların 
okunmasını kolaylaștıran gelișmiș bir 
algoritmadır.

HDMI-ready

HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek 
Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) 
giriși, bir PC veya set üstü kutular, DVD 
oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar gibi 
birçok AV kaynağından bir kabloyla gelen 
yüksek kaliteli dijital video ve ses sinyallerini 
kabul etmek için tüm gerekli donanımlar 
bulunmaktadır.

Çevre dostu malzemeler
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, 
çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. 
Gövdenin tüm plastik parçaları, metal șasi 
parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri 
dönüștürülebilir malzemelerden yapılmıștır. 
Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası 
geri dönüștürülmüș plastik kullanılmaktadır. 
RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız 
dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde 
azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. 
LED arka ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva 
tamamen devre dıșı bırakılırken, CCLF arka 
ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli 
ölçüde azaltılmıștır. Daha fazla bilgi için http://
www.asimpleswitch.com/global/ adresinden 
Philips'i ziyaret edin.

Cıva İçermez
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, 
insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal 
maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu 
sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, 
yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye 
verilen zarar minimuma indirilmiș olur.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: TFT-LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 23,6" / 59,9 cm
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
• Tepki süresi (tipik): 5 ms
• SmartResponse: 2 ms (Griden Griye)
• Parlaklık: 300 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Piksel aralığı: 0,272 x 0,272 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: HDMIx2, VGA (Analog)
• Sync Giriși: Ayrı Sync, Sync Yeșil
• Ses (Giriș/Çıkıș): HDMI ses çıkıșı

Kullanılabilirlik
• Kullanıcı rahatlığı: SmartImage, Giriș, Açık/Kapalı, 

LightFrame, Menü/Tamam
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7/Vista/XP

Stand
• Eğilme: -5/+20 derece

Güç
• Açık modu: 16,72 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)

• Bekleme modu: <0,3 W
• Kapalı modu: <0,3 W
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

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

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 578 x 443 x 194 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 578 x 369 x 40 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 630 x 518 x 120 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 5,10 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 3,60 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,30 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• MTBF: 30.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: EPEAT Silver, EnergyStar 5.0, 

RoHS
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

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

GOST, SASO, SEMKO, TCO 5,2, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE

Kasa
• Ön çerçeve: Mavi ıșık
• Arka kapak: Siyah
• Ayak: Dökme alüminyum tabanlı, siyah
• Kaplama: Parlak
•
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