
www.philips.com/welcome

272B4

HU Felhasználói kézikönyv 1

 Ügyfélszolgálat és jótállás 27

 Hibaelhárítás és GYIK 33 



Tartalomjegyzék

1. Fontos ......................................................1
1.1 Biztonság óvintézkedések és 

karbantartás .......................................................1
.............................2

1.3 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése ..............................................3

2. A monitor beállítása .............................4
2.1 Üzembe helyezés ...........................................4
2.2 A monitor kezelése .......................................5
2.3 MultiView ............................................................9
2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt VESA 

konzol használatához .................................11

3. Képoptimalizálás ..................................12
3.1 SmartImage .....................................................12
3.2 SmartContrast ..............................................13

4. PowerSensor™ ....................................14

 ....................................15

üzemmódok ...................................................17
5.2 Crystalclear ....................................................17

 ..............................18

7. Szabályozási információk....................19

8. Ügyfélszolgálat& Jótállás .....................27

képponthibáira vonatkozó irányelvei 27
8.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás ........................29

9. Hibaelhárítás és GYIK ........................33
9.1 Hibaelhárítás ...................................................33
9.2 Általános GYIK ..............................................34
9.3 Multiview GYIK .............................................36



1

1. Fontos

1. Fontos
Ez az elektronikus felhasználói kézikönyv 
mindenkinek szól, aki a Philips monitort használja. 

felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv 
fontos információkat és megjegyzéseket 

Ez a Philips garancia akkor érvényes, ha a 

és a tulajdonos bemutatja az eredeti számlát 
vagy készpénzes nyugtát, amelyen szerepel a 
vásárlás dátuma, a forgalmazó és a típus neve és 
a készülék gyártási száma.

1.1 
karbantartás

 Figyelmeztetések

használata áramütést, elektromos és/vagy 
mechanikai veszélyeket okozhat.
Olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat, 
amikor a monitort beköti és használja.

Tartsa a monitort távol a közvetlen 

rongálódását eredményezheti.

eshetnek, illetve megakadályozhatják 
a monitor elektronikus alkatrészeinek 

meg arról, hogy a tápkábel és a konnektor 

Ha a monitort a hálózati, illetve az 
egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja 

hálózati, illetve az egyenáramú tápkábelt.

Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati 
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg 
nem tartalmazza a hálózati tápkábelt, kérjük 
lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel. 
(Forduljon a Fogyasztói Információs 
Központ Ügyfélszolgálatához)

A monitort ne üsse meg vagy ejtse le 

Karbantartás
Hogy megóvja a monitort az esetleges 

monitorpanel felületét. A monitor 
mozgatása közben az emeléshez mindig 
a keretet fogja meg. Soha ne emelje fel a 
monitort úgy, hogy a monitorpanelre teszi a 
kezét vagy ujját.
Húzza ki a monitor tápkábelét, ha hosszabb 
ideig nem fogja használni.
Húzza ki a monitor tápkábelét, ha kissé 

törölni, ha a tápfeszültség ki van kapcsolva. 
Azonban soha ne használjon szerves 
oldószereket, mint például alkoholt vagy 
ammónia alapú folyadékokat a monitor 
tisztítására.
Az áramütés és a készülék maradandó 

túlzottan nedves környezet hatásának.
Ha a monitorra folyadék kerül, azonnal 

Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy 
víz jut, kérjük azonnal áramtalanítsa és húzza 
ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az 
idegen anyagot, illetve vizet, majd szállítsa a 
monitort a márkaszervizbe.

közvetlen napfény, vagy rendkívül hideg 
hatásának kitett helyen.
A monitor legjobb teljesítményének 
fenntartása és minél hosszabb élettartama 
érdekében, kérjük, olyan helyen használja a 



2

1. Fontos

páratartalom

Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban

alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan 

hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan 
tartalmat jelenít meg, a kép „beéghet”, amit 
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” is 
neveznek.
A „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” 
jól ismert jelenség az LCD panel 
technológiában. Az esetek többségében a 
„beégett” kép, „utókép” vagy „szellemkép” 

elteltével, ha kikapcsolják a monitort.

 Figyelem

súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” 

Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

Szerviz
A készülékházat kizárólag a szerviz 
szakképzett munkatársai nyithatják ki.
Amennyiben javításhoz, illetve 
összeszereléshez szükséges dokumentumra 
van szüksége, kérjük lépjen kapcsolatba a 
helyi márkaszervizzel. (Lásd a „Fogyasztói 

A szállítással kapcsolatos információkért 

Soha ne hagyja a monitort közvetlen 
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.

 Megjegyzés
Lépjen kapcsolatba szerviztechnikussal, ha a 

nem biztos arról, hogy milyen eljárást kövessen, 
ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.

1.2 

kell venni a terméknél. 

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok 
mellett ikonok találhatók, és a szöveg félkövér 

blokkok bizonyos megjegyzéseket, felhívásokat 

 Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket 
jelöl, amelyek segítségével hatékonyabban tudja 
használni számítógépét.

 Vigyázat
Ez az ikon olyan információt jelez, mely 
segítségével elkerülheti az esetleges 
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

 Figyelem

és segítséget nyújt abban, hogy hogyan kerülje el 
a problémát.

megjelenhet, és lehetséges, hogy nem kísérik 
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1.3 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése

This marking on the product or on its 
packaging illustrates that, under European 

and electronic appliances, this product may 
not be disposed of with normal household 
waste. You are responsible for disposal of 
this equipment through a designated waste 
electrical and electronic equipment collection. 
To determine the locations for dropping off 
such waste electrical and electronic, contact 

organization that serves your household or the 
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can 
be recycled and reused. Specialized companies 
can recycle your product to increase the 
amount of reusable materials and to minimize 
the amount to be disposed of. 

All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make the 
packaging easily separable into mono materials.

how to dispose of your old monitor and packing 
from your sales representative. 

Taking back/Recycling Information for 
Customers
Philips establishes technically and economically 
viable objectives to optimize the environmental 
performance of the organization's product, 
service and activities.

From the planning, design and production 
stages, Philips emphasizes the important of 
making products that can easily be recycled.  At 

and recycling programs whenever possible, 
preferably in cooperation with competitors, 
which recycle all materials (products and related 
packaging material) in accordance with all 
Environmental Laws and taking back program 
with the contractor company.  

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling program 

sustainability/ourenvironmentalapproach/
productrecyclingservices/index.page
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2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

  A csomag tartalma

272B4

2015

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

user s manual

 Megjegyzés

  A monitorállvány felszerelése
1. 

egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy 

2. Fogja meg az állványt mindkét kezével.
(1)  Óvatosan rögzítse az állványt a VESA 

(2)  Óvatosan illessze a talpat az állványra.

1

2
Hangkábel * VGA-kábel * DP-kábel

* Dual-link DVI kábel
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  Csatlakozás a számítógéphez

1 2 3 4 5 6
8

7

1
3

5
4

9

10

6

11

11

7

1   Tápfeszültség (DC) bemenet
2   DVI bemenet
3   
4   DisplayPort bemenet
5   VGA bemenet
6   Audió bemenet
7   Fülhallgató csatlakozó
8   Kensington lopásgátló zár
9   
10   
11   USB upstream

2.2 A monitor kezelése

5 4

3

2 17 6

1
illetve kikapcsolása. 

2
Az OSD menü elérése. 

3 Az OSD menü beállítása. 

4

Felhasználói preferencia 
kulcs. Testreszabhatja saját 

hogy "felhasználói kulccsá" váljon.
5 PIP/PBP/Off (Ki)/Swap (Csere)

6
szintre. 

7

SmartImage gyorsgomb. Hat 

Movie (Filmek), Game (Játék), 
Economy (Gazdaságos) és Off 
(Kikapcsolva). 

  Saját "FELHASZÁLÓI" kulcs személyre 
szabása

Ez a gyorsgomb kedvenc funkciógombjának 

1. Nyomja meg a 
OSD menü aktiválásához.



6

2. A monitor beállítása

2. 
OSD Settings] (OSD beállítások) 

elemének kiválasztásához, majd nyomja meg 
a  gombot.

3. 
User] (Felhasználói) elem kiválasztásához, 

majd nyomja meg a  gombot.
4. 

Input] (Bemenet), 
] ( Volume] 

( ).
5. Nyomja meg az  gombot a választás 

Vagy megnyomhatja a  gyorsgombot 

kiválasztott funkciója jelenik meg a gyors 
eléréshez. 

] ( ) 
elemet választotta gyorsgombként, nyomja meg 
a   gombot

] ( ) menü.

MHL-HDMI

DisplayPort

Audio in

Audio SourceU

Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát 
] ( ) portjához 

csatlakoztatott audió forrásról, miközben az 
MHL-HDMI DisplayPort] csatlakozón 

csatlakoztatott videó forrást játszik le.

1. Nyomja meg a 
OSD menü aktiválásához.

Power Sensor

Input

Picture

PIP / PBP

Audio

Volume

Stand-Alone

Mute

Audio Source

Audio in

MHL-HDMI

DisplayPort

2. 
] ( ) elemének 

kiválasztásához, majd nyomja meg a  
gombot.

3. 
] ( ) elem 

kiválasztásához, majd nyomja meg a  
gombot.

4. 

DisplayPort MHL-HDMI
In] ( ).

5. Nyomja meg az  gombot a választás 

 Megjegyzés
Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a 
monitort, alapértelmezésképen a korábban 
használt audió forrást fogja kiválasztani.
Amennyiben módosítani akarja, újra 
végig kell mennie a kiválasztás lépésein, 
hogy új audió forrását állíthassa be 
alapértelmezettként.
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 Az OSD menü leírása

Valamennyi Philips monitor rendelkezik 

monitorok funkcióinak közvetlen kiválasztását 

Az alábbiakban látható egy felhasználóbarát, 

On
Power Sensor

Input

Picture

PIP / PBP

Audio

0

A fenti OSD menüben megnyomhatja a 

mozgatásához, vagy a  gombot a választás, 

Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü 
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja 

módosításokat végezni.
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

PowerSensor

Audio

PIP / PBP

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Auto

Power LED

H-Position

V-Position

English, Deutsch,  Español,  Ελληνική,  Français,  Italiano,  Maryar,  Nederlands,  
Português, Português do Brasil,  Polski,  Русский,  Svenska,  Suomi,  Türkçe,  
Č š ,  Українська,  ,  ,  ,  

Color Temperature

sRGB

User Define

On

Off

VGA

DVI

MHL-HDMI

DisplayPort

SmartResponse

Picture Format

SmartContrast

Contrast

Sharpness

Brightness

Volume

Mute

Audio Source

Gamma

Pixel Orbiting

Over Scan

User

Stand-Alone

PIP Position

PIP / PBP Mode

Swap

PIP Size

PIP / PBP Input

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Input, Audio Source, Volume

0, 1, 2, 3, 4

0~100

0~100

On, Off

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0, 1, 2, 3, 4

0~100

0~100

On, Off

On, Off

Audio in, MHL-HDMI, DisplayPort

Off, Fast, Faster, Fastest

On, Off

0~100

0~100

Wide screen, 4:3, 1:1

On, Off

On, Off

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, 
Bottom-Right, Bottom-Left

VGA, DVI, MHL-HDMI, DisplayPort

Off, PIP, PBP

Phase

Clock

Resolution Notification

0~100

0~100

DisplayPort

Reset

Information

1.1, 1.2

Yes, No
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 Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A monitor optimális teljesítményét saját 

@
képfrissítés mellett nyújtja. Ha a monitort 

es képfrissítés mellett a legjobb eredmény 
érdekében).

kikapcsolható az OSD (On Screen Display) 
menü Beállítás menütételében.

 Fizikai funkció

Elforgatás

Magasság-beállítás

120mm

Elforgatás
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2.3 MultiView

csatlakozást és megtekintést, így egyszerre 

Notebookkal egymás mellett, ami rendkívül 

Az ultra nagy felbontású Philips MultiView 

kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási 

praktikus módon több tartalomforrást tekinthet 

ablakban, miközben a legújabb blogbejegyzésén 
dolgozik, vagy pl. Excel fájlt szeretne szerkeszteni 
Ultrabookján, miközben biztonságos vállalati 
intranetre van bejelentkezve, ahol fájlokat ér el 
egy asztalon. 

 
funkciót gyorsgombbal

1. Nyomja meg a  gyorsgombot 

2. Megjelenik a MultiView választómenü. Nyomja 

PBP

Swap

PIP

P

3. 
automatikus kilépéshez nyomja meg a  
gombot.

 gyorsgomb közvetlen 
megnyomása mellett a MultiView funkciót az OSD 
menüben is kiválaszthatja.
1. Nyomja meg a 

OSD menü aktiválásához.

Power Sensor

Input

Picture

PIP / PBP

Audio

PIP/PBP Mode

PIP/PBP Input

PIP Size

Swap

PIP

PBP

2. 
PIP / PBP] elemének kiválasztásához, majd 

nyomja meg a  gombot.
3. 

]  elem 
kiválasztásához, majd nyomja meg a  
gombot.

4. PIP] 
PBP] elem kiválasztásához.

5. PIP / PBP Input] (PIP 
/ PBP bemene PIP Size] (PiP méret PIP 
Position] (PIP helyzet Swap] (Csere) 
elem beállításához.

6. Nyomja meg az  gombot a választás 

 MultiView az OSD menüben
A 

PIP] és 
PBP].
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PIP

Másik jelforrás megnyitása 
egy mellékablakban. B

A

Ha a mellékforrás nem B
A

PBP

Másik jelforrás megnyitása 

mellékablakban. A B

Ha a mellékforrás nem 

A B

 Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a 
helyes képarány megjelenítése érdekében PBP 
módban.

Négy 

Bemenetek VGA DP DVI HDMI

(xl)

VGA
DP
DVI

 Aktivált PIP mellett 
háromféle mellékablak méret közül 

Small] (Kicsi ] 
( Large] (Nagy).

B
A

Kicsi

Közepes

Nagy

Aktivált PIP 
mellett négyféle mellékablak helyzet közül 
választhat.

B
A ( )

B
A

B
A ( ) A ( )

B
 

cseréli fel. 

PIP

B
A

A
B ( )

PBP

A B B ( ) A
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  A MultiView funkció 
leállítása. 

A (main)

 Megjegyzés

forrásának cseréje egyszerre történik meg. 
6 “

2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt 
VESA konzol használatához

kövesse az alábbi utasításokat, hogy elkerülje a 
megrongálódás és sérülés minden formáját.

1. Állítsa a monitortalpat a maximális 
magasságra.

2. 
egy sima felületre. Figyeljen oda, nehogy 

Emelje meg a monitorállványt.

3. A kioldó gomb lenyomása mellett döntse 
meg a talpat és csúsztassa ki.

 Megjegyzés
 

100mm

100mm
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3. Képoptimalizálás

3.1 SmartImage

optimalizálja a megjelenítést a különféle 

alkalmazásokkal dolgozik, akár képeket jelenít 
meg, vagy videót néz, a Philips SmartImage 

Bármilyen monitorral szemben az a kívánalom, 
hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse 

élmény érdekében.

A SmartImage egy élenjáró Philips technológia, 

üzemmód alapján, dinamikusan javítja a képek 
kontrasztját, színtelítettségét és élességét a 

ében – 

1. Nyomja meg a  gombot a SmartImage 

2. 
(Iroda), Photo (Fotók), Movie (Film), 

Game (Játék), Economy (Gazdaságos) és 
Off (Kikapcsolva) közötti váltáshoz.

3. 
 

a kiválasztást.

Photo (Fotók), Movie (Filmek),Game (Játék), 
Economy (Gazdaságos) és Off (Kikapcsolva).

Photo

Movie

Game

Economy

SmartImage

 javítja a szöveges kijelzést és 

mértékben javítja az olvashatóságot és 
termelékenységet, amikor számolótáblákkal, 
PDF fájlokkal, beolvasott cikkekkel vagy 
egyéb általános irodai alkalmazásokkal 
dolgozik.

 Ez a profil egyesíti a 

élességjavítást, így a fotók és egyéb 

színekben jelennek meg – mindezt képzaj 
és fakult színek nélkül.

nagyobb színtelítettség, dinamikus kontraszt 
és a borotvaéles kép a videók sötétebb 
területein minden részletet megjelenít 
anélkül, hogy a fényesebb területeken 
elmosná a színeket, így dinamikus 

legjobb videomegjelenítés érdekében.
Válassza ezt az üzemmódot, 

elmosódott körvonalát, feljavítsa a 
kontrasztarányt a fényesebb és sötétebb 
területeken. Ez az üzemmód nyújtja 
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a legjobb teljesítményt a játékok 
megszállottjainak.

 Ebben az 

a kontraszt beállítása a háttérvilágítás 
finomhangolása mellett, a mindennapi irodai 
alkalmazások ideális megjelenítése és a 
kisebb energiafogyasztás érdekében.

Nincs SmartImage általi 
optimalizálás.

3.2 SmartContrast

Egyedülálló technológia, amely dinamikusan 
elemzi a megjelenített tartalmat, és 
automatikusan optimalizálja a monitor 
kontrasztarányát a képek maximális tisztasága 
és élvezete érdekében úgy, hogy fokozza 
a háttérvilágítást a tisztább, élesebb és 
fényesebb kép érdekében, illetve lejjebb veszi a 

megjelentése érdekében. 

és szemnek kényelmes kép. A SmartContrast 
dinamikusan szabályozza a kontrasztot és 
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek 
tiszta, éles és fényes, illetve az irodai munka 
szövegének tiszta, olvasható megjelenítése 
érdekében. A monitor energiafogyasztásának 
csökkentése költségmegtakaritást és a monitor 
megnövelt élettartamát eredményezi. 

Ha aktiválja a SmartContrast programot, 

és beállítja a színeket, illetve szabályozza a 
háttérvilágítás erejét. Ez a funkció dinamikusan 
javítja a kontrasztot, hogy videók nézegetése, 
illetve játék közben még jobban szórakozzon.
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4. PowerSensor™

"infravörös" jelek továbbításával és fogadásával 
érzékeli a felhasználó jelenlétét.

szín stb.).

kal csökkenti az energiafogyasztást.

A felhasználó nincs jelen

ttaW ttaW

A fenti ábrán látható energiafogyasztás kizárólag 
szemléltetési célt szolgál.

 Beállítás

Alapértelmezett beállítások

Egyéni beállítások

tartózkodni, az optimális érzékelési hatékonyság 

érzékelési jel. A PowerSensor maximális hatékonysága 

hogy közvetlenül a monitorral szemben legyen.

elnyelni az infravörös jelet, ha a felhasználó a 

ruházatot visel.

Gyorsgomb

Landscape mode

Portrait mode

A fenti ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják és nem 
feltétlenül tükrözik a készüléktípus pontos kijelzését.

Ha a PowerSensor az alapértelmezett tartományon 

lépések végrehajtásával módosíthatja az érzékelés 

Nyomja meg a  gombot, hogy PowerSensor 
 

(FELHASZNÁLÓI)" kulcs személyre szabása 

lépéssel.)
Nyomja meg a PowerSensor gyorsgombot.
Megtalálja a beállító sávot.
Adja meg a PowerSensor érzékelési módjához a 
4. beállítást, majd nyomja meg az OK gombot.

A PowerSensor funkció kizárólag vízszintes 

a PowerSensor funkciót, a PowerSensor 
automatikusan kikapcsol, ha a monitort 

PowerSensor automatikusan bekapcsol.

 Megjegyzés
A manuálisan kiválasztott PowerSensor üzemmód 

PowerSensort valamilyen okból túlzottan érzékenynek 
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5. 

Monitorpanel típusa AHVA
Háttérvilágítás LED 
Panelméret 27" W (68,5 cm)
Képarány

SmartContrast 
12 ms (GtG)
4 ms (GtG)

Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás SmartImage

56 Hz – 76 Hz
Vízszintes frekvencia

IGEN
Csatlakoztathatóság

USB
Bemeneti jel Külön szinkron, zöld szinkr.
Audió Be/Ki PC audió bemenet, Fejhallgató csatlakozó
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró 2 W x 2
Felhasználói kényelmi szolgáltatá
sok

OSD nyelvek
Angol, német, spanyol, görög, francia, olasz, magyar, holland, portugál, 

Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Állvány

Elforgatás

Képelforgatás beállítás

Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban
Alvó mód (készenléti)
Ki

Energiafogyasztás Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség 

Alvó mód (készenléti)
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Ki
Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség 

121,2 BTU/óra 121,5 BTU/óra 

Alvó mód (készenléti) < 2,56 BTU/óra < 2,56 BTU/óra < 2,78 BTU/óra
Ki < 1,71 BTU/óra < 1,71 BTU/óra < 1,71 BTU/óra

Tápegység

Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé) 
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x 
Mé) 

Termék állvánnyal 6,72 kg
Termék állvány nélkül 4,4 kg
Termék csomagolással
Üzemi feltételek

–
Légköri nyomás (üzemben)

  
(Üzemen kívül)

  
(Üzemen kívül) 
Légköri nyomás
(Üzemen kívül) 

IGEN
EPEAT Arany (www.epeat.net)
Csomagolás

EnergyStar IGEN
Megfelelés és szabványok

Burkolat
Szín Fekete/Ezüst/Szürke
Felület Textúra

 Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver csak azon országokban érvényes, ahol a Philips regisztrálja a terméket. Látogassa 

meg a www.epeat.net

meg a www.philips.com/support oldalt.
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5.1 

 Maximális felbontás

 Ajánlott felbontás

Resolution 

31,47
31,47 59,94

66,67
37,86 72,81
37,5
37,88
46,88
48,36

44,77 59,86
63,98
79,98
55,94 59,89

74,99

65,29 59,95

59,95
88,79 59,95

 Megjegyzés
Vegye figyelembe, hogy a monitor optimális 

felbontást használja. 

megjelenítéséhez.
A HDMI legnagyobb támogatott 

videolejátszó képességének függvénye.

5.2 Crystalclear 

szélessávú Displayport, HDMI vagy Dual 

aki rendkívül részletes információt igényel 

alkalmazást használ, vagy pénzügyi varázsló, aki 
hatalmas számólótáblán dolgozik, ezzel a Philips 



18

6. Energiagazdálkodás

6. 
Amennyiben rendelkezik VESA DPM 

telepített szoftverrel, a monitor automatikusan 
képes csökkenteni áramfelvételét, amikor nem 

monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi 
táblázat mutatja ennek az automatikus 
energiatakarékossági szolgáltatásnak az 

VESA mód Videó Fogyasztott 
energia

LED 
színe 

Aktív BE Igen Igen 85 (max.) Fehér

Alvó mód 
(készenléti) KI Nem Nem < Fehér  

(villogó) 

Ki KI < KI

A monitor energiafogyasztásának megmérésére 

mintázattal
Audió és USB inaktív (kikapcsolva)

 Megjegyzés
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7. Szabályozási információk

7. Szabályozási információk

Lead free display promotes 
environmentally sound recovery 
and disposal of waste from electrical 
and electronic equipment. Toxic 

substances like Lead has been eliminated 
and compliance with European community’s 

on hazardous substances in electrical and 
electronic equipment have been adhered to 
in order to make Philips monitors safe to use 
throughout its life cycle.

Congratulations! 

for Sustainable IT

social and economic responsibility.  Every 

accredited independent test laboratory.

Along with meeting all requirements in TCO 

attribute.

Corporate Social Responsibility

conditions and labor law in manufacturing 
country.

Energy efficiency of product and power supply. 
Energy Star compliant, where applicable.

Environmental Management System

Manufacturer must be certified according to 

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent 

free products, halogenated substances and 
hazardous flame retardants.

Design for Recycling

Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

takeback.

Packaging

Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling.

Visual ergonomics in products with a display. 
Adjustability for user comfort (displays, 
headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 
(projectors, computers) Ergonomically designed 
keyboard (notebooks).

Electrical Safety, minimal electro-magnetic 
Emissions

All certified product models have been tested 
in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download 
at www.tcodevelopment.com, where you can 
also find a searchable database of all TCO 
Certified IT products.

TCO Development, the organization behind 
TCO Certified, has been an international 

Criteria in TCO Certified are developed in 
collaboration with scientists, experts, users 
and manufacturers. Organizations around 
the world rely on TCO Certified as a tool to 
help them reach their sustainable IT goals. We 
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representing office workers. TCO Development 
is headquartered in Stockholm, Sweden, with 
regional presence in North America and Asia. 

 

compliance. 

EPEAT
(www.epeat.net)

The EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) program 
evaluates computer 

desktops, laptops, and monitors based on 51 
environmental criteria developed through 
an extensive stakeholder consensus process 
supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public 
and private sectors evaluate, compare and 
select desktop computers, notebooks and 
monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear and 
consistent set of performance criteria for the 
design of products, and provides an opportunity 
for manufacturers to secure market recognition 
for efforts to reduce the environmental impact 
of its products.

 

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S 
requirement that all registered products meet 

means that these products will consume less 
energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the following 
standards 

Information Technology Equipment).

requirement of Information Technology 
Equipment).

Information Technology Equipment).

(Limits for Harmonic Current Emission).

Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.

for the assessment of electrical and 
electronic products with respect to the 
restriction of hazardous substances).

household and office equipment — 
Measurement of low power consumption).

for Standby and Off mode power 
consumption).

produced by a manufacturing organization 

and is produced by a manufacturing organization 

requirement, Analysis and compliance test 
methods for electronic visual displays).

and Magnetic fields for Visual Display).

Frequency Electric and Magnetic fields).

Environment Labeling of Ergonomics, 

Confederation of Professional Employees) 
for TCO versions.
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Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

® Partner, we 
have determined that this product 

® 

 Note
We recommend you switch off the monitor 
when it is not in use for a long time.

 This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC 

reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of 

Increase the separation between the 
equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority 
to operate the equipment.

with the monitor when connecting this monitor 
to a computer device.

shock hazard, do not expose this appliance to 
rain or excessive moisture.

FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked 
with FCC Logo, 

This device complies with Part 15 of the FCC 

interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

 Cet équipement a été testé et déclaré 
conforme auxlimites des appareils 
numériques de class B,aux termes de 
l'article 15 Des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues de façon à fourir 
une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre d'une 
installation résidentielle. CET appareil 
produit, utilise et peut émettre des 
hyperfréquences qui, si l'appareil n'est 
pas installé et utilisé selon les consignes 
données, peuvent causer des interférences 
nuisibles aux communications radio.  
 
Cependant, rien ne peut garantir l'absence 
d'interférences dans le cadre d'une 
installation particulière. Si cet appareil est 
la cause d'interférences nuisibles pour 
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la réception des signaux de radio ou de 
télévision, ce qui peut être décelé en 
fermant l'équipement, puis en le remettant 
en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de 
corriger la situation en prenant les mesures 

réception.
Augmenter la distance entre l’équipement 
et le récepteur.
Brancher l’équipement sur un autre circuit 
que celui utilisé par le récepteur.
Demander l’aide du marchand ou d’un 
technicien chevronné en radio/télévision.

l'approbation des services compétents 
en matière de conformité est susceptible 
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent 
équipement.

les connections avec des ordinateurs ou 
périphériques. 

DU CANADA. 

Notice
The equipment should draw power from a 
socket with an attached protection circuit (a 

together (computer, monitor, printer, and so on) 
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical 

protection device in the form of a fuse with a 
nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the 
power supply cable must be removed from the 
power supply socket, which should be located 
near the equipment and easily accessible.

equipment is in compliance with the protection 
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Placering/Ventilation 

Placering/Ventilation 

NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 

Paikka/Ilmankierto 

Plassering/Ventilasjon 
 

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht 
den in der "Verordnung über den Schutz vor 

Vorschriften. 

ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der 
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften 
über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage 

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung 
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu 
achten, daß 

1. 
durchgeführt werden. 

2. 
3.  bei Ersatz der Bildröhre nur eine 

bauartgleiche eingebaut wird. 

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 

dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 

weniger. 

 

NETZKABELANSCHLUß LEICHT 
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Information for U.K. only

EARTHED.

This apparatus is supplied with an approved 
moulded 13A plug. To change a fuse in this type 

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 
5A,A.S.T.A. or BSI approved type.

outlets, it should be cut off and an appropriate 

If the mains plug contains a fuse, this should 
have a value of 5A. If a plug without a fuse is 
used, the fuse at the distribution board should 
not be greater than 5A.

The severed plug must be destroyed 
to avoid a possible shock hazard 
should it be inserted into a 13A socket 
elsewhere.

(A)

(B)

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in 

connected to the terminal in the plug 
which is marked with the letter "E" or by 

2. The BLUE wire must be connected to the 
terminal which is marked with the letter 
"N" or coloured BLACK.

to the terminal which is marked with the 

Before replacing the plug cover, make certain 
that the cord grip is clamped over the sheath of 
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EU Energy Label

The European Energy Label informs you on 

product is the lower the energy it consumes. 

class, the average power consumption of 
this product in use and the average energy 
consumption for 1 year.

 Note
The EU Energy Label will be ONLY applied on 
the models bundling with HDMI and TV tuners.

hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls or polybrominated diphenyl ethers 

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product must not be 
disposed of with your other household waste. 
Instead it is your responsibility to dispose of 
your waste equipment by handing it over to 
a designated collection point for the recycling 
of waste electrical and electronic equipment . 
The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will 
help to conserve natural resources and ensure 
that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment. For more 
information about where you can drop off your 
waste equipment for recycling in India please 
visit the below web link.

recycling/index.page.
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China RoHS

regulation called "Management Methods for 
Controlling Pollution by Electronic Information 
Products" or commonly referred to as China 

RoHS 

 
Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

×
* ×

×
/ ×
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8. Ügyfélszolgálat és jótállás

jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb 
kombinációi más egységes színként jelennek meg.

Képpont hibák típusai 

két kategóriája van, és az egyes kategóriákon belül 
számos alképpont hiba szerepel. 

Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák mindig világító, azaz 

jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy olyan 

amikor a monitor sötét mintát jelenít meg. A fényes 
pont hibák típusai.

Három szomszédos világító alképpont (egy fehér 
képpont).

8. Ügyfélszolgálat& Jótállás

8.1 
monitorok képponthibáira 
vonatkozó irányelvei

termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb 

monitorpaneleken, amelyeket lapos monitorokon 
használnak. Egyetlen gyártó sem tudja garantálni, 

képpont hibáktól, de a Philips garantálja, hogy 
minden olyan monitort, amely kifogásolható 

megjavít vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle 
képpont hibákat írja le, és meghatározza az 
elfogadható szintet mindegyik típusnál. Ahhoz, hogy 
garanciális javításra vagy cserére legyen jogosult, 

meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy 
monitoron a hibás alpixelek száma nem lehet 

mivel bizonyos képpont hibák kombinációi jobban 
látszanak, ezekben az esetekben a Philips még 

világszerte alkalmazott eljárás.

subpixel

pixel

Képpontok és alképpontok 
Egy képpont vagy képelem, mely a három 

egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja 
világít, a három színes alképpont egységes fehér 
képpontként jelenik meg. Amikor mind sötét, az 
alképpont együttesen egységes fekete képpontként 
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 Megjegyzés
mint 

pontoknál.

Fekete pont hibák 
A fekete pont hibák mindig sötét, azaz 

jelennek meg. Más szóval a fekete pont 

jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.

Mivel az azonos képpont és alképpont hibák, 
amelyek egymáshoz közel vannak, jobban 

határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
Ahhoz, hogy pixelhibák miatti garanciális 
javításra vagy cserére legyen jogosult, a Philips 

küszöbértéket.

FÉNYES KÉPPONT HIBÁK ELFOGADHATÓ SZINT
1 világító alpixel 3
2 egymás melletti világító alpixel 1
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel)

15 mm vagy több
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen 3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK ELFOGADHATÓ SZINT
1 sötét alpixel 5 vagy kevesebb
2 egymás melletti sötét alpixel 2 vagy kevesebb
3 egymás melletti sötét alpixel

15 mm vagy több
Mindenfajta fekete ponthiba 5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA ELFOGADHATÓ SZINT
Mindenfajta világos képpont hiba 5 vagy kevesebb

 Megjegyzés
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8.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás

részletekért látogassa meg a www.philips.com/support weboldalt.  Az alábbi látható, helyi Philips 
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.

Ország CSP Ár
Austria
Belgium Ecare
Cyprus Alman Free of charge
Denmark Infocare Local call tariff
Finland Infocare Local call tariff
France Mainteq
Germany
Greece Alman Free of charge
Ireland Celestica Local call tariff
Italy Anovo Italy
Luxembourg Ecare Local call tariff
Netherlands Ecare
Norway Infocare Local call tariff
Poland MSI Local call tariff
Portugal Mainteq Free of charge
Spain Mainteq
Sweden Infocare Local call tariff
Switzerland ANOVO CH Local call tariff
United Kingdom Celestica Local call tariff
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Ország -
pont CSP Ügyfélszolgálati telefonszám

Belarus N/A IBA  

Bulgaria N/A LAN Service
Croatia N/A

N/A Asupport

Estonia N/A FUJITSU  

Georgia N/A Esabi

Hungary N/A  

Kazakhstan N/A Classic Service I.I.c.

Latvia N/A ServiceNet LV

Lithuania N/A UAB Servicenet  

Macedonia N/A AMC
Moldova N/A Comel

N/A Skin
N/A CPS

Serbia&Montenegro N/A Kim Tec d.o.o.
Slovakia N/A Datalan Service
Slovenia N/A PC H.and
the republic of Belarus N/A ServiceBy
Turkey N/A Tecpro

Ukraine
N/A Topaz
N/A Comel

Ország Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil

Vermont 
Argentina
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Ország Ügyfélszolgálati telefonszám
China PCCW Limited

Ország Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A.

Canada

Ország ASP Ügyfélszolgálati telefon-
szám

Australia PTY LTD
New Zealand Visual Group Ltd. 

Hong Kong 
Macau Technology Ltd.

 
 

 
 

India LTD
 

Indonesia (Customer Hotline) 

(Customer Hotline)

 

Korea Alphascan Displays, Inc  

Malaysia  

Pakistan TVONICS Pakistan

Singapore
Philips Singapore Pte 
Ltd (Philips Consumer 
Care Center)

(65) 6882 3966  

Taiwan FETEC.CO

Thailand Axis Computer System 
Co., Ltd.

South Africa Technologies
Israel Eastronics LTD
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Vietnam
FPT Service Informatic 

Minh City Branch

Ho Chi Minh City 

Danang City 

Can tho Province

 

Philippines EA Global Supply 
Chain Solutions ,Inc.

Armenia 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

Firebird service centre

Uzbekistan Soniko Plus Private 
Enterprise Ltd

Turkmenistan Technostar Service 
Centre

Japan フィリップスモニター
・サポートセンター
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9. Hibaelhárítás és GYIK

9. Hibaelhárítás és GYIK

9.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal 
foglalkozik. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen 

 Általános problémák

csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor 
hátuljához, illetve a hálózati konnektorhoz. 

van, majd nyomja meg, hogy BE helyzetben 
legyen.

kapcsolva. 

görbült el. Amennyiben igen, javítsa meg vagy 
cserélje ki a kábelt. 

aktív

Attention

Check cable connection

számítógéphez. (Kérjük, olvassa el a Gyors 
telepítési útmutatót is). 

a monitorkábelben. 

kapcsolva. 

OSD menüben elvégezheti a kézi beállításokat.

 Megjegyzés
Meg kell jegyezni, hogy az Auto funkció nem 

Digital ( ) módban, mivel 
nem szükséges. 

Füst vagy szikra látható jelei
Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
A biztonság érdekében azonnal húzza 
ki a monitor hálózati csatlakozóját a 
dugaszolóaljzatból.
Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips 

 Képproblémák

Phase/Clock (Fázis/Órajel) elemének segítségével. 

Phase (Fázis)/Clock (Órajel) elemének 

Vízszintes vibrálás tapasztalható

Phase (Fázis)/Clock (Órajel) elemének 
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Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot 

monitort.

vagy mozdulatlan tartalmat jelenít meg, a 
kép „beéghet”, amit „utóképnek”, illetve 
„szellemképnek” is neveznek. A „beégés”, 
„utókép”, vagy „szellemkép” jól ismert jelenség 
a monitorpanel technológiában. Az esetek 
többségében a „beégett” kép, „utókép” vagy 

alkalmazást, ha a monitor mozdulatlan 
tartalmat jelenít meg.

súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” 

Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

Állítsa be a PC megjelenítési felbontását 
a monitor ajánlott natív felbontásának 

A maradó képpontok a modern 
folyadékkristályos technológia normális 
velejárói. További részletekért lásd a 
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

segítségével állíthatja be.

 Hangprobéma

Nincs hang

a monitorhoz.

elnémítva. Nyomja meg az OSD „Menu” 
(Menü) gombját, válassza ki az „Audio” 
(Audió) menüpontot, majd a „Mute” (Néma) 

(Kikapcsolva).

 USB probléma

monitorhoz.
Kapcsolja ki, majd ismét be a monitort. Lehet, 
hogy a számítógépre (újra) telepíteni kell az 

Ismét csatlakoztassa az USB perifériákat.
További információkért olvassa el a Fogyasztói 
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapcsolatba a 
Philips ügyfélszolgálati munkatársával.

9.2 Általános GYIK

Húzza ki a kábeleket, majd csatlakoztassa a 

A Windows Start menüben jelölje ki 

ki a 'Settings’ (Beállítások) fület. A beállítások 
fülön, a 'desktop area’ (asztal területe) 
panelben mozgassa a csúszkát  
képpont értékre.
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Nyissa meg az „Advanced Properties” 
(Speciális tulajdonságok) fület, állítsa a 

OK gombra. 
képpont értékre. Indítsa újra a számítógépet 
és ismételje meg a 2. és 3. lépést, hogy 

 

Állítsa le a számítógépet, válassza le a régi 
monitort, majd csatlakoztassa újra a Philips 
monitort. 

A monitorok ajánlott képfrissítési 

zavar. 

tartalmazó fájlok. Kövesse a 
használati utasítás úmutatását az 

számítógép esetleg kérheti a monitor 

illetve az ezeket tartalmazó lemezt. 
Kövesse az utasításokat és helyezze be 

telepítésre kerülnek.

határozzák meg a rendelkezésre 
álló felbontást. A kívánt felbontást a 
Windows®

tulajdonságai” panel segítségével 
választhatja ki.

 gombot, 

pontot az összes gyári beállítás 

Általánosságban javasolt óvni a 

és megvédeni az éles, illetve tompa 
tárgyaktól. A monitor kezelése közben 

gyakorol nyomást a panel felületére. Ez 
befolyásolhatja a garanciális feltételeket.

Általános tisztításhoz tiszta, puha 

Soha ne használjon oldószereket, mint 

 Igen, az alábbi eljárással az OSD 
menüben módosítani tudja a 

Nyomja meg az  gombot az OSD (On 

menü megjelenítéséhez
Nyomja meg a 

meg a  gombot, hogy belépjen a 
színbeállításokba. Az alábbi három beállítás 
áll rendelkezésre.
1. Color Temperature 

kékesfehér tónust ad”.

2. 
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nyomtatók, lapolvasók stb.)

3.  (Felhasználó által 

kiválaszthatja a beállítást a vörös, zöld és 
kék szín módosításával.

 Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének 

Kelvin fokon fehér.

bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz 

Igen. Valamennyi Philips monitor 

szükséges Mac számítógéphez 

tájékoztatásért kérjük, lépjen kapcsolatba 

esetében. 

állóképet vagy mozdulatlan tartalmat 
jelenít meg, a kép „beéghet”, amit 
„utóképnek”, illetve „szellemképnek” 
is neveznek. A „beégés”, „utókép”, 
vagy „szellemkép” jól ismert jelenség a 
monitorpanel technológiában. Az esetek 
többségében a „beégett” kép, „utókép” 

monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó 

Mindig aktiváljon egy rendszeres 

mozdulatlan tartalmat jelenít meg.

 Figyelem

súlyos „beégés”, „utókép”, vagy „szellemkép” 

Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

 A monitor optimális teljesítményét saját 
felbontása, azaz 

felbontást használja. 

9.3 Multiview GYIK

funkciót DVI vagy MHL-HDMI forrás 

bemeneti forrást és az azt támogató 

Bemenetek VGA DP DVI HDMI

(xl)

VGA
DP
DVI

Small] 
(Kicsi ] ( Large] 
(Nagy). Nyomja meg a  gombot 
az OSD menü aktiválásához. Válassza 
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PIP Size] (PIP méret) 
PIP / PbP

akarja az audió forrás bemenetet 

kiválasztott videó forrástól függetlenül), 
nyomja meg a  gombot, hogy 
belépjen az OSD menübe. Válassza 

] (
forrás) ] ( ) 

legközelebb bekapcsolja a monitort, 
alapértelmezésképen a korábban 
használt audió forrást fogja kiválasztani. 
Amennyiben módosítani akarja, újra 
végig kell mennie a kiválasztás fenti 
lépésein, hogy új audió forrását állíthassa 
be alapértelmezettként.

MHL-HDMI

DisplayPort

Audio in

Audio SourceU
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