
 

 

Philips Brilliance
LED-bakbelyst LCD-
skjerm

C-serien
27" (68,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW
IPS-skjerm og Bluetooth-høyttaler i ett

musikk og samtaler med god lyd
Philips Moda 2 gir deg praktfulle bilder og Bluetooth-høyttaler i ett. Det er enkelt både å 
streame musikk og besvare anrop med det kraftfulle høyttalersystemet, noe som utvider 
mulighetene.

Praktfulle bilder
• AH-IPS-skjerm gir glimrende bilder med bred visningsvinkel
• Full HD for krystallklare, skarpe bilder
• Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi
• SmartContrast for detaljer i dype svartnivå
• SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger

Fremragende lyd, enkle tilkoblingsmuligheter
• Kraftige høyttalere på 7 watt slipper løs innholdet
• SRS WOW HD™ for spennende, oppslukende lyd
• Incredible Surround for virtuell 5.1-kanals kinolyd
• Bluetooth for trådløs musikkstreaming og samtaler
• Musikk- og videostreaming under lading med MHL

360-graders design for dybde og følelse
• Glass fra side til side og smal kant for et sømløst utseende
• Uttrykksfull, omsluttende eleganse-inspirert design



 AH-IPS-teknologi

AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi 
som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 
178/178 grader, noe som gjør det mulig å se 
skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til 
standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg 
svært skarpe bilder med livlige farger, noe som 
ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og 
nettsurfing, men også for profesjonelle 
programmer som krever fargenøyaktighet og 
konsekvent lysstyrke hele tiden.

Full HD

Denne Full HD-skjermen har en 
widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette 
er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for 
best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig 
fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-
signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som 
Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. 
Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte 
denne mye høyere signalkvaliteten og 
oppløsningen. Den gir strålende Progressive 
Scan-bilder uten flimmer med suveren 
lysstyrke og farger.

Flimringsfri teknologi

På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på 
LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen 
brukere at skjermen deres flimrer, og dette 
fører til at de blir slitne i øynene. Philips' 
flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å 
regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at 
seeropplevelsen blir mer behagelig.

Høyttalere på 7 watt
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er 
bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige 
fra fronten, eller usynlige pekende nedover, 
pekende oppover, pekende bakover, osv. 
avhengig av modell og utforming.

SRS WOW HD™
Små høyttalere på de fleste skjermer gir ofte en 
kjedelig lydopplevelse. Philips-skjermene som 
er spesielt justert med SRS WOW HD™, 
forandrer lydopplevelse til en oppslukende, 
spennende hendelse. Vi vedder på at du 
kommer til å si "WOW" når du hører 
forskjellen med SRS.

Incredible Surround
Lydteknologien Incredible Surround gir en 
omsluttende flerkanals surroundlyd med 
stereohøyttalere, uten at du begrenses av 
romstørrelse og ledningsrot. Den gir en 
imponerende virtuell 5.1-lyd for en 
oppslukende filmopplevelse og musikalsk 
nytelse.

Bluetooth-streaming

Opplev trådløs frihet med Bluetooth-
teknologi. Du kan raskt og enkelt koble den 
mobile enheten din til Bluetooth-høyttaleren 
og enkelt spille favorittmusikken din, eller du 
kan bruke den til håndfrie samtaler på 
høyttalertelefon.

MHL-teknologi

Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt 
grensesnitt for audio/video for å koble 
mobiltelefoner og andre bærbare enheter 
direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra 
tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable 
bærbare enheter til denne store Philips MHL-
skjermen, slik at du kan se HD-video bli 
levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du 
ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, 
filmer eller andre applikasjoner på den store 
skjermen, du kan også lade den mobile enheten 
samtidig, slik at du aldri går tom for strøm 
halvveis.
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Bilde/skjerm
• LCD-skjermtype: AH-IPS LCD
• Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
• Skjermstørrelse: 27 tommer / 68,6 cm
• Effektivt visningsområde: 597,88 (H) x 336,31 (V)
• Sideforhold: 16:9
• Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)
• Svartid (typisk): 14 ms
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
• SmartContrast: 20 000 000 : 1
• Pikselavstand: 0,3114 x 0,3114 mm
• Visningsvinkel: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Bildeforbedring: SmartImage
• Skjermfarger: 16,7 M
• Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
• sRGB

Tilkoblingsmuligheter
• Signalinngang: VGA (analog), HDMI x2, MHL-

HDMI (digital, HDCP)
• Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
• Lyd (inn/ut): Hodetelefonutgang, PC-lyd inn

Anvendelighet
• Innebygde høyttalere: 7 watt x 2, Bluetooth-

høyttaler
• Innebygd mikrofon
• Brukerkomfort: Meny, Strøm på/av, Inngang, 

SmartImage, Bluetooth, Volum
• OSD-språk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, 

Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, 
Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, 
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, 
Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7, Windows 8

Stativ
• Vippe: -5/20 grader grader

Drift
• På-modus: 18,11 W (typ.) (EnergyStar 6.0-

testmetode)
• Standby-modus: 0,5 W (typ.)
• Av-modus: 0,3 W (typ.)
• LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-

modus – hvit (blinkende)
• Strømforsyning: Ekstern, 100–240 V AC, 

50–60 Hz

Mål
• Produkt med stativ (mm): 

613 x 467 x 238 millimeter
• Produkt uten stativ (mm): 

613 x 372 x 42 millimeter
• Emballasje i mm (B x H x D): 

730 x 557 x 280 millimeter

Vekt
• Produkt med stativ (kg): 5,67 kg
• Produkt med emballasje (kg): 8,79 kg

Driftsforhold
• Temperaturområde (drift): 0 til 40 °C
• Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
• Høyde: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: 

+40 000 fot (12 192 m)
• MTBF: 30 000 time(r)

Bærekraft
• Miljøvennlighet og energiforbruk: EnergyStar 6.0, 

EPEAT Sølv, RoHS, Blyfri, Kvikksølvfri
• Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder
• Juridiske godkjenninger: BSMI, CCC, CE-merket, 

cETLus, FCC klasse B, GOST, SASO, SEMKO, 
TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kabinett
• Fremre ramme: Hvit
• Bakre deksel: Hvit
• Fot: Hvit
• Overflate: Glanset
•
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* Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten 
ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål 
for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. 
Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du 
kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal 
fungere

* Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke 
med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

* Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med 
MHL-ladefunksjonen

* Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan 
du gå til www.mhlconsortiun.org

* Ordet/varemerket AH-IPS og relaterte teknologipatenter tilhører 
sine respektive eiere.

* Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG 
(BW)-tester.

http://www.philips.com

