
 

 

Philips Brilliance
LED arka aydınlatmalı LCD 
monitör

C-line
68,6 cm (27 inç)
Full HD (1920 x 1080)

275C5QHAW
IPS monitör ve Bluetooth hoparlör bir arada
Çalıştığınız yerde müzik dinleyin ve konuşun
Philips Moda 2 tek bir gelişmiş pakette Bluetooth hoparlör sisteminin rahatlığıyla etkileyici 
görüntüleri bir araya getiriyor. Deneyiminizi geliştirmek için güçlü Bluetooth hoparlör 
sisteminden kolayca müzik dinleyin ve aramaları yanıtlayın.

Etkileyici Görüntüler
• AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniș izleme açıları sunar
• Kristal netlik ve keskin görüntüler için Full HD
• Titreșimsiz teknolojiyle gözleriniz daha az yorulur
• Koyu siyah seviyelerinde ayrıntılar için SmartContrast
• SmartImage ile hafızaya alınmıș optimum görüntü ayarı

Geniș ses alanı, kolay bağlantılar
• Dinlediğiniz içeriğin gücünü ortaya çıkarmak için güçlü 7 Watt hoparlörler
• Heyecan verici ve üstün ses deneyimi için SRS WOW HD™
• Sanal 5.1 kanallar için Incredible Surround Sinema Sesi
• Kablosuz müzik akıșı ve aramalar için Bluetooth
• MHL ile șarj ișlemi sırasında müzik ve video akıșı

Derinlik hissi için 360 derece tasarım
• Kusursuz görünüm için kenardan kenara cam ve dar çerçeve
• Zarif tasarımı çevreleyen etkileyici kaplama



 AH-IPS teknolojisi

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra 
geniș izleme açıları sağlayan gelișmiș bir 
teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen 
hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN 
panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı 
renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. 
Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme 
için değil, aynı zamanda her zaman renk 
hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren 
profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Full HD

Full HD ekran, 1920 x 1080p geniș ekran 
çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi 
görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en 
yüksek çözünürlüğüdür. En yeni Blu-ray ve 
gelișmiș HD oyun konsolları da dahil tüm 
kaynaklardan, 1080p sinyalleri desteklediği için 
gelecekteki gelișmelere tamamen uyumludur. 
Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve 
çözünürlüğünü desteklemek için sinyal ișleme 
mükemmel șekilde yükseltilmiștir. Harika 
parlaklık ve renklerle birlikte, așamalı tarama 
özelliği sayesinde tamamen titremesiz 
görüntüler üretir.

Titreșimsiz teknoloji

LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın 
kontrol edilme șekli nedeniyle bazı 
kullanıcıların ekranlarında titreșim olur. Bu 
durum gözün yorulmasına yol açar. Philips 
Titreșimsiz Teknoloji, parlaklığı düzenlemek 
için uyguladığı yeni çözümle daha konforlu bir 
izleme deneyimi için titreșimi azaltır.

7 Watt Hoparlörler
Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan 
yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele 
ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, 
üstten, arkadan, vb. görünmez șekilde olabilir.

SRS WOW HD™
Çoğu monitördeki küçük hoparlörler genellikle 
net olmayan bir ses deneyimi sunar. SRS 
WOW HD™ ile özel olarak ayarlanmıș Philips 
monitörler ise heyecan verici ve üstün bir ses 
deneyimi sağlar. İddia ediyoruz, SRS farkını 
duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.

Incredible Surround
Incredible Surround Ses teknolojisi, stereo 
hoparlörlerle odanın boyut kısıtlamasından ve 
kablo karmașasından bağımsız olarak çok 
kanallı surround ses sağlar. Üstün film deneyimi 
ve müzik keyfi için etkileyici sanal 5.1 ses sunar.

Bluetooth ile Yayın Yapma

Bluetooth teknolojisinin kablosuz özgürlüğünü 
deneyimleyin. Mobil cihazınızı hızla monitörün 
Bluetooth hoparlörüyle eșleștirin ve favori 

müziğinizi kolayca çalın, hatta eller serbest 
hoparlörlü telefon aramaları için kullanın.

MHL teknolojisi

Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), 
cep telefonları ve diğer tașınabilir cihazların 
doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara 
bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/
video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, 
MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu 
Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital 
sesle hayat kazanan videolar HD videolar 
izlemenize olanak sağlar. Șimdi sadece mobil 
oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer 
uygulamalarınızı büyük ekranda 
görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda 
mobil cihazını șarj ederek gücünüzün hiç 
bitmemesini sağlayacaksınız.

Son Derece Dar Çerçeve

En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı 
yeni Philips ekranlar, dıș çerçeve kalınlığı 2,5 
mm'ye düșürülerek minimalist bir yaklașımla 
tasarlanmaktadır. Sadece 3,5 mm'lik panel içi 
siyah matris șerit de hesaba katıldığında, genel 
çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak 
izleyicinin dikkatinin dağılması önlenir ve izleme 
boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik 
tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden 
fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal 
olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir 
büyük ekran kullanıyormușsunuz hissi verir.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: AH-IPS LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
• Etkin izleme alanı: 597,88 (Y) x 336,31 (D)
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
• SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)
• Tepki süresi (tipik): 14 ms
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Piksel aralığı: 0,3114 x 0,3114 mm
• İzleme açısı: 178º (Y) / 178º (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: VGA (Analog), HDMIx2, MHL-HDMI 

(dijital, HDCP)
• Sync Giriși: Ayrı Sync, Sync Yeșil
• Ses (Giriș/Çıkıș): Kulaklık çıkıșı, PC ses giriși

Kullanılabilirlik
• Dahili Hoparlörler: 7 Watt x 2, Bluetooth 

Hoparlör
• Dahili Mikrofon
• Kullanıcı rahatlığı: Menü, Açık/Kapalı, Giriș, 

SmartImage, Bluetooth, Ses seviyesi
• OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, 

Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, 
Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, 
Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe, 
Ukraynaca

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

sRGB, Windows 7, Windows 8

Stand
• Eğilme: -5/20 derece derece

Güç
• Açık modu: 18,11 W (tipik) (EnergyStar 6.0 test 

yöntemi)
• Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
• Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

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

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 613 x 467 x 238 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 613 x 372 x 42 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 730 x 557 x 280 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 5,67 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 8,79 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0 - 40 °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• Yükseklik: Çalıșma: 3658 m (+12.000 ft), 

Çalıșmama: 12.192 m (+40.000 ft)
• MTBF: 30.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, 

RoHS, Kurșunsuz, Cıva İçermez
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: BSMI, CCC, CE İșareti, cETLus, 

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

Kasa
• Ön çerçeve: Beyaz
• Arka kapak: Beyaz
• Ayak: Beyaz
• Kaplama: Parlak
•
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* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın 
bağlanmadığı ya da doğru bir șekilde çalıșmadığı durumlarda, MHL 
cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla 
iletișim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıștırmak için özel MHL 
kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil 
değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL șarj ișlevi için 
geçerli değildir

* MHL özellikli ürünlerin tam listesi için lütfen www.mhlconsortiun.org 
adresini ziyaret edin.

* "AH-IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler 
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum 
değerdir.

http://www.philips.com

