
 

 

Philips Moda
LCD-skærm med 
Ambiglow Plus-skærmfod

Moda
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

275C5QHGSW
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ld dit rum – og dit liv – med magi med Ambiglow Plus. Den ikoniske Philips Moda-
rm med Ambiglow Plus Base giver fantastiske billeder og en medrivende lysoplevelse.

Medrivende design
• Ambiglow Plus-skærmfoden giver dig en medrivende lysoplevelse
• Tynd ramme, der giver et strømlinet udseende

Fremragende ydeevne
• AH-IPS-skærmen giver meget klare billeder med levende farver
• 16:9 Full HD-skærm for klare, detaljerede billeder
• LED-teknologi med naturlige farver
• Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi
• SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

Nem at anvende
• SmartImage-forudindstillinger til nemme, optimerede billedindstillinger
• MHL-teknologi til visning af mobilt indhold på stor skærm
• HDMI sikrer universelle digitale tilslutningsmuligheder



 Ambiglow Plus-skærmfod

Ambiglow tilføjer en ny dimension til din TV-
oplevelse. Den innovative Ambiglow-teknologi 
giver dig en endnu større oplevelse ved at 
danne en strålekrans af lys på og omkring 
skærmfoden. Dens hurtige processor 
analyserer det indgående billede og tilpasser 
skærmfodens farve og lysstyrke til billedet. 
Derudover kan den oplyste Ambiglow Plus-
skærmfod skifte mellem forskellige 
farvenuancer, eller brugeren kan manuelt 
vælge farvenuancen og lysets timing. Dette er 
alt sammen med til at skabe en stemningsfuld 
lysoplevelse med omgivende farver. Farver, 
dynamik og spænding går ud over skærmen og 
giver en mere betagende, intens og 
medrivende oplevelse.

AH-IPS-teknologi

Den nyeste Philips-skærm anvender 
avancerede AH-IPS-paneler, som sikrer 
suveræn farvegengivelse, reaktionstid og 
optimeret strømforbrug. I modsætning til 
standard TN-paneler viser AH-IPS-paneler 
ensartede farver selv ved 178 graders 
betragtningsvinkler og i pivottilstand. Med sin 
fremragende ydeevne er AH-IPS specielt 
velegnet til programmer, der kræver nøjagtige 

farver og ensartet lysstyrke altid, som f.eks. 
fotoretouchering, grafikprogrammer og 
internetsurfing.

UltraNarrow-ramme

De nye displays fra Philips har ultratynde 
rammer, der giver minimal distraktion og en 
maksimal visningsstørrelse. Den ultratynde 
ramme er specielt velegnet til opsætninger 
med flere skærme, f.eks. til spil, grafisk design 
og professionelle anvendelser, hvor man får 
fornemmelsen af at bruge én stor skærm.

16:9 Full HD-skærm

Billedkvalitet betyder noget. Normale skærme 
leverer kvalitet, men du forventer mere. 
Denne skærm har en forbedret Full HD 1920 
x 1080-opløsning. Med Full HD får du 
knivskarpe detaljer parret med høj lysstyrke, 
utrolig kontrast og realistiske farver, så du kan 
forvente et livagtigt billede.

Flimmerfri teknologi

På grund af den særlige styring af lysstyrke på 
LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle 
brugere flimmer på skærmen, hvilker gør 
øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi 
anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke 
og reducere flimmeret, så du får en mere 
behagelig oplevelse.

MHL-teknologi

MHL (Mobile High Definition Link) er en mobil 
lyd-/videogrænseflade, der kan sluttes direkte 
til mobiltelefoner og andre bærbare enheder til 
HD-visning. Et MHL-kabel (ekstraudstyr) giver 
dig mulighed for blot at tilslutte din MHL-
kompatible mobile enhed til denne store 
Philips MHL-skærm og se dine HD-videoer 
folde sig ud med fuld digital lyd. Nu kan du ikke 
kun nyde dine mobile spil, fotos, film, eller 
andre apps på den store skærm - du kan 
samtidig oplade din mobile enhed, så du aldrig 
løber tør for strøm halvvejs.
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Fremragende produktdesign
Ambiglow Plus-skærmfoden tilføjer et 
lysskær, der giver en medrivende 
oplevelse
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Vigtigste nyheder
LCD-skærm med Ambiglow Plus-skærmfod
Moda 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)
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Billede/display
• LCD-panel: AH-IPS LCD
• Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
• Panelstørrelse: 27"/68,6 cm
• Effektivt betragtningsområde: 597,88 (H) x 336,31 

(V)
• Billedformat: 16:9
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 5 ms (grå til grå)*
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixel-størrelse: 0,3114 x 0,3114 mm
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
• Billedforbedring: SmartImage
• Skærmfarver: 16,7 M
• Scanningsfrekvens: 30-83 kHz (V)/56-76 Hz (L)
• MHL: 1920 x 1080p ved 30Hz
• sRGB

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), HDMI (digital, 

HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn
• Lyd (indgang/udgang): HDMI-lydudgang

Komfort
• Brugervenlighed: Ambiglow+, SmartImage, Input, 

Menu, Tænd/sluk
• OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, 

Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, 
Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, 
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, 
Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

• Andet udstyr: Kensington-lås
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8,1 / 8 / 7

Stander
• Hældning: -5/20 grader °

Strøm
• Tændt tilstand: 20,84 W (typ.) (testmetode iht. 

EnergyStar 6.0)
• Standby: 0,5 W (typ.)
• Slukket: 0,3 W (typ.)

• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, 
Standbytilstand - Hvid (blinker)

• Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Mål
• Produkt med fod (mm): 613 x 482 x 245 mm
• Produkt uden fod (mm): 613 x 372 x 42 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 730 x 573 x 297 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 5,74 kg
• Produkt uden fod (kg): 4,37 kg
• Produkt med emballage (kg): 9,26 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 til 40 °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 60 °C
• Relativ fugtighed: 20 % -80 %
• Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: 

+40.000 fod (12.192 m)
• MTBF: 50.000 (ekskl. baggrundsbelysning) time(r)

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: EnergyStar 6.0, RoHS, 

Blyfri, Uden kviksølv
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC Klasse B, 

CU, cETLus, BSMI, TUV/ISO9241-307, CB, MEPS, 
SASO, KUCAS, EPA, WEEE

Kabinet
• Finish: Blank
• Farve: Hvid

Ambiglow Plus-skærmfod
• Tilstand: Til, Auto, Brugerdefineret, Fra
• Timer: Timer til aktivering/deaktivering af 

Ambiglow+
• Lysstyrkekontrol: Svagere, Standard, Kraftigere

Hvad følger med?
• Skærm med stander
• Kabler: VGA, HDMI, Strømkabel
• Brugerdokumentation
•
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Specifikationer
LCD-skærm med Ambiglow Plus-skærmfod
Moda 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke 
forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede 
spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for 
at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik 
om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at 
enheden kan fungere

* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-
kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om 
kompatibilitet.

* Standby/sluk energibesparende funktion for ErP gælder ikke for 
MHL-opladningsfunktionaliteten

* Du kan finde en komplet liste over MHL-aktiverede produkter på 
www.mhlconsortiun.org

* "AH-IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på 
teknologier tilhører deres respektive ejere.

* HDMI-kabler varierer afhængigt af område og modeller.
* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

http://www.philips.com

