
 

 

Philips Brilliance
LED-taustavalaistu AMVA-
LCD-näyttö ja 
PowerSensor

P Line
27" (68,6 cm)
Full HD AMVA -näyttö

273P3QPYEB
Ympäristöystävällinen EcoDesign-näyttö

ja sähkölaskua pienentävä PowerSensor
Philips PowerSensor AMVA LED -näyttö soveltuu ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen 
käyttöön, sillä siinä ei ole PVC- eikä BFR-muovia ja sen valmistusmateriaalista 65 % on 
kuluttajien kierrättämää muovia.

Ympäristöystävällinen suunnittelu
• PowerSensor käyttää jopa 80 % vähemmän sähköä
• TCO Edgen ansiosta 65 % kuluttajien kierrättämää muovia
• EPEAT Gold vähentää ympäristön kuormitusta
• Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia

Erinomainen suorituskyky
• AMVA LED -näyttö tarjoaa laajan katselukulman, erittäin terävän kontrastin ja eloisan kuva
• DisplayPort tuottaa ääni- ja videoyhteyden samalla pitkällä kaapelilla
• Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Suunniteltu miellyttäväksi
• SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt
• Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa

Helppokäyttöinen
• SmartImage-pikavalinnat helpottavat kuva-asetusten optimointia
• 3-porttinen USB-keskitin helppoon liittämiseen



 PowerSensor

PowerSensor on sisäänrakennettu 
"ihmistunnistin", joka lähettää ja vastaanottaa 
turvallisia infrapunasignaaleja. Signaalien avulla 
tarkistetaan, onko käyttäjä paikalla. 
PowerSensor vähentää automaattisesti näytön 
kirkkautta, kun käyttäjä poistuu paikalta, mikä 
säästää jopa 80 prosenttia 
energiakustannuksissa ja pidentää näytön 
käyttöikää.

AMVA LED -näyttö

Philips AMVA LED -näyttö käyttää edistynyttä 
monialueista pystykohdistusta, joka takaa 
erinomaisen staattisen kontrastisuhteen ja 
erittäin eloisan ja kirkkaan kuvan. Näyttö 
suoriutuu tavallisista toimistosovelluksista 
erinomaisesti, ja se sopii ihanteellisesti 
valokuvien ja elokuvien katseluun, internetin 
käyttöön, pelaamiseen ja vaativiin graafisiin 
sovelluksiin. Optimoidun pikselinhallinnan 
ansiosta näytössä on erittäin laaja 178/178 
asteen katselukulma, joten kuva on terävä jopa 
90 asteen kulmassa katseltaessa.

DisplayPort
DisplayPort on suora yhteys tietokoneen ja 
näytön välillä ilman muuntamista. Sen 
kapasiteetti on suurempi kuin DVI-standardin, 
joten se tukee täysin jopa 15-metristä kaapelia 
ja tiedonsiirtonopeutta 10,8 Gb/s. Tämä teho 
ja nollaviive takaavat markkinoiden nopeimman 
kuvankäsittely- ja virkistystahdin, joten 

DisplayPort sopii erinomaisesti niin 
yleiskäyttöön toimistossa ja kotona, vaativaan 
peli- ja -elokuvakäyttöön kuin videoiden 
muokkaamiseenkin. Lukuisat sovittimet 
takaavat yhteensopivuuden eri laitteiden 
kanssa.

SmartErgoBase

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön 
ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen 
korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja 
kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan 
näytön asennon, mikä vähentää pitkän 
työpäivän fyysistä rasitusta. 
Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen 
sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja 
ammattimaisena.

3-porttinen USB 2.0 -keskitin
USB-keskitin mahdollistaa USB-
muistilaitteiden, kameroiden, kannettavien 
kiintolevyjen, web-kameroiden, PDA-
laitteiden, tulostimien ja monien muiden USB-
liitännällä varustettujen plug and play -
multimedialaitteiden liittämisen. USB 2.0 -
signaali kulkee tietokoneeseen näytössä olevan 
USB 2.0 -keskittimen kautta. Huomaa, että 
useisiin laitteisiin, esimerkiksi kameroihin ja 
kiintolevyihin on kytkettävä erikseen virta, 
koska ne vaativat enemmän virtaa kuin näytön 
USB-keskittimen kautta kulkee.

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään

Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen 
ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes 

pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan 
säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka 
näytön reunasta pöytään takaa täydellisen 
työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja 
työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi 
eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön 
korkeuden ja katselukulman haluamakseen, 
mikä vähentää silmien rasittumista ja 
väsymystä.

SmartImage

SmartImage on Philipsin kehittämä, alan johtava 
tekniikka, joka analysoi näytön kuvaa ja takaa 
optimaalisen näyttötehon. Kätevässä 
käyttöliittymässä voit valita useita tiloja 
esimerkiksi toimistoa, valokuvia, elokuvia, 
pelejä ja virransäästöä varten. Valitsemasi 
toiminnon mukaan SmartImage optimoi näytön 
suorituskyvyn dynaamisesti parantamalla 
kontrastia, värien kylläisyyttä sekä kuvien ja 
videokuvan tarkkuutta. Säästötilan ansiosta 
näyttö säästää virtaa merkittävästi. Voit hallita 
kaikkia tiloja reaaliajassa yhdellä painikkeella!

EPEAT Gold
EPEAT GOLD -merkinnän saaneet Philips-
näytöt takaavat suojan ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Näytöt säästävät aiempaa 
paremmin energiaa, ja niiden ilmastolle 
haitallisten kasvihuonekaasujen päästöarvot 
ovat alhaiset. EPEAT-ohjelma auttaa ostajia 
arvioimaan, vertaamaan ja valitsemaan näyttöjä 
Yhdysvaltain EPA:n tukemien 51 
ympäristökriteerin mukaan. GOLD-merkintä 
takaa, että vähintään 30 % käytetystä muovista 
on kierrätyshartsia, mikä vähentää myrkyllisten 
ja vaarallisten materiaalien käyttöä. EPEAT 
Gold on kelvollinen ainoastaan maissa, joissa 
Philips rekisteröi tuotteen. Tarkista 
rekisteröinnin tila maassasi osoitteesta 
www.epeat.net.
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Kohokohdat
LED-taustavalaistu AMVA-LCD-näyttö
P Line 27" (68,6 cm), Full HD AMVA -näyttö
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Kuva/näyttö
• LCD-paneeli: AMVA LCD
• Taustavalo: W-LED-järjestelmä
• Näytön koko: 27 tuumaa / 68,6 cm
• Katselualue: 597,6 x 336,15 mm
• Kuvasuhde: 16:9
• Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
• Vasteaika (tyypillinen): 12 ms
• SmartResponse (tavallinen): 6 ms (Harmaa-

harmaa)
• Kirkkaus: 300 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 5 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Kuvapistetiheys: 0,311 x 0,311 mm
• Katselukulma: 178º (H) / 178º (V), C/R >10
• Kuvanparannus: SmartImage
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
• Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56–75 Hz 

(pysty)
• sRGB

Liitännät
• Signaalitulo: DisplayPort, DVI-D (digitaalinen, 

HDCP), VGA (analoginen)
• USB-: USB 2.0 x 3
• Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
• Äänitulo ja -lähtö: PC-äänitulo, Kuulokelähtö

Käyttömukavuus
• Sisäiset kaiuttimet: 2 W x 2
• Kätevä käyttö: SmartImage, Äänenvoimakkuus, 

PowerSensor, Valikko, Virtakytkin
• Hallintaohjelmisto: SmartControl Premium
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), espanja
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
• Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7

Teline
• Korkeudensäätö: 110 mm
• Pivot-toiminto: Kyllä (automaattinen pivot-

toiminto), vastapäivään
• Kiertonivel: 65/-65 astetta
• Kallistuma: –5/20 astetta

Virta
• ECO-tila: 21,3 W (tav.)
• Käynnissä: 25,5 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)
• Valmiustilassa: 0,5 W
• Sammutettuna: 0,3 W
• Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila 

– valkoinen (vilkkuu)
• Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50-60 Hz

Mitat
• Tuote ja jalusta (mm): 642 x 528 x 244 mm
• Tuote ilman jalustaa (mm): 642 x 391 x 65 mm
• Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 750 x 446 x 

300 mm

Paino
• Tuote ja jalusta (kg): 7,65 kg
• Tuote ilman jalustaa (kg): 5,25 kg
• Tuote ja pakkaus (kg): 10,79 kg

Käyttöolosuhteet
• Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C °C
• Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C
• Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %
• MTBF: 30 000 tuntia

Ympäristö
• Ympäristö ja energia: PowerSensor, EnergyStar 

5.0, EPEAT Gold*, TCO Edge -sertifikaatti, RoHS
• Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
• Kuluttajien kierrättämää muovia: 65 %
• Haitalliset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia, 

Ei sisällä elohopeaa, Ei sisällä lyijyä

Standardit
• Säännösten mukaiset hyväksynnät: BSMI, CE-

hyväksytty, FCC-luokka B, GOST, SASO, SEMKO, 
TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Kotelo
• Etureuna: Musta
• Takaosa: Musta
• Jalusta: Musta
• Viimeistely: Kuvioitu
•
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Tekniset tiedot
LED-taustavalaistu AMVA-LCD-näyttö
P Line 27" (68,6 cm), Full HD AMVA -näyttö

* EPEAT Gold on voimassa ainoastaan maissa, joissa Philips rekisteröi 
tuotteen. Lisätietoja rekisteröinnistä eri maissa on osoitteessa 
www.epeat.net.

http://www.philips.com

