
 

 

Philips
AMVA LCD monitor, 
podsvietenie LED s 
funkciou SmartImage Lite

E-line
27"/68,6 cm
Displej s rozlíšením Full HD

273E3QHSB
Vysokovýkonný displej AMVA

pre mimoriadne vysoký kontrast a živý obraz
Zažite obraz s mimoriadne vysokým kontrastom na tomto LED displeji AMVA. Veľká 
uhlopriečka, široké pozorovacie uhly a jasný a živý obraz sa postarajú o vašu zábavu.

Vynikajúca kvalita obrazu
• Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste
• Formát 16:9 a rozlíšenie Full HD pre hry a video
• SmartContrast 20000000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby
• SmartImage Lite slúži na zdokonalenie zážitku pri sledovaní LCD displejov

Dizajn, ktorý obohatí váš interiér
• Moderné dotykové ovládacie prvky
• Lesklá povrchová úprava na zdokonalenie vašej dekorácie

Skutočne multimediálny zážitok
• S podporou HDMI pre zábavu vo vysokom rozlíšení Full HD
• Vstavané stereo audio pre multimediálny zážitok

Vynikajúce praktické funkcie
• Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite
• Jednoduché ovládanie formátu obrazu prepína do širokouhlého formátu a 4:3



 Displej AMVA LED

Displej AMVA LED od spoločnosti Philips 
používa pokročilú multidoménovú technológiu 
vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super 
vysoké pomery statického kontrastu pre 
mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov 
zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem 
toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, 
prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie 
hier a používanie náročných grafických 
aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia 
správy pixelov poskytuje mimoriadne široký 
uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu 
prináša svieži obraz dokonca aj v režime 
naklonenia o 90 stupňov

LCD displej s rozlíšením Full HD 1920 x 
1080n

Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 
1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD 
zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. 
Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 
1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých 
najnovších ako disky Blu-ray a moderných 
herných konzol HD. Spracovanie signálu je na 
tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto 
oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára 
žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym 
riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.

HDMI Ready

Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje 
všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo 
vstup multimediálneho rozhrania s vysokým 
rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály 
digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu 
vysielajú cez jeden kábel z PC alebo 
akéhokoľvek počtu AV zdrojov, a to vrátane 
koncových prijímačov, DVD prehrávačov, 
prijímačov A/V a videokamier.

Vstavané stereo audio
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov 
zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. 
Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní 
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní 
nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od 
modelu a tvaru.

SmartImage Lite
SmartImage Lite je exkluzívna a špičková 
technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje 
obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. 
Na základe vami vybraného scenára 
technológia SmartImage Lite dynamicky 
zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť 
obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný 
zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom 
čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.

Kontrastný pomer SmartContrast 
20000000:1

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším 
kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá 
technológia spracovania obrazu od spoločnosti 
Philips v spojení s jedinečnou technológiou 
extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia 
vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia 
SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak 
vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné 
vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí 
jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a 
živými farbami.

SmartControl Lite
SmartControl Lite je ďalšia generácia 
riadiaceho softvéru monitora s grafickým 
používateľským rozhraním s 3D ikonami. 
Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať 
množstvo parametrov monitora, ako je farba, 
jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa 
identifikátorov a pod., pomocou myši.

Dotykové ovládacie prvky

Dotykové ovládacie prvky sú inteligentné, na 
dotyk citlivé ikony, ktoré nahrádzajú 
vyčnievajúce tlačidlá, pomocou ktorých môže 
používateľ nastaviť monitor podľa svojich 
požiadaviek. Dotykové ovládacie prvky 
reagujúce aj na ten najjemnejší dotyk dodávajú 
monitoru moderný vzhľad
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Hlavné prvky
AMVA LCD monitor, podsvietenie LED
E-line 27"/68,6 cm, Displej s rozlíšením Full HD
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: AMVA LCD
• Typ podsvietenia: Systém W-LED
• Veľkosť panela: 27 palcov/68,6 cm
• Efektívna viditeľná oblasť: 597,6 (H) x 336,2 

(V) mm
• Pomer strán: 16:9
• Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• SmartResponse (typická): 6 ms (sivá na sivú)
• Jas: 300 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 5 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Odstup pixelov: 0,311 x 0,311 mm
• Uhol zobrazenia: 178º (H) / 178º (V), pri C/R > 10
• Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage Lite
• Farby displeja: 16,7 mil.
• Frekvencia snímania: 30 – 83 kHz (H)/56 – 75 Hz 

(V)
• sRGB: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: VGA (Analógový), DVI-D (digitálny, 

HDCP), HDMI
• Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, 

Synchronizácia na zelenej
• Zvuk (vstup/výstup): Slúchadlový výstup, Vstup PC 

audio

Vybavenie a vlastnosti
• Vstavaný reproduktor: 2 x 2 W
• Pohodlie používateľa: Ponuka, Zapnuté/Vypnuté, 

Vstup, SmartImage lite, Objem
• OSD jazyky: Slovenčina, Francúzština, Nemčina, 

Taliančina, Portugalčina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Španielčina, Turečtina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, 
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

• Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7

Stojan
• Naklonenie: -5/20 stupeň

Príkon
• Režim prevádzky: 25,5 W (skúšobná metóda 

EnergyStar 5.0)
• Pohotovostný režim: <0,5 W
• Režim vypnutia: < 0,3 W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, 

Pohotovostný režim – biela (blikanie)
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Vstavaný

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 642 x 440 x 227 mm
• Produkt bez stojana (mm): 642 x 391 x 64 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 700 x 525 x 138 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 8,2 kg
• Produkt bez stojana (kg): 6,5 kg
• Produkt s balením (kg): 8,82 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %
• MTBF: 30 000 hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: EnergyStar 5.0, 

EPEAT Silver, RoHS, Bezolovnaté, Bez obsahu 
ortuti

• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: BSMI, Značka CE, FCC 

Trieda B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, 
TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Skrinka
• Farba: Čierna
• Povrchová úprava: Textúra
•
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Technické údaje
AMVA LCD monitor, podsvietenie LED
E-line 27"/68,6 cm, Displej s rozlíšením Full HD
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