
 

 

Philips Moda
Οθόνη LCD με AmbiGlow 
Plus Base

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

275C5QHGSW
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 μαγεία του φωτός
α μια καθηλωτική εμπειρία
μίστε τη ζωή και το χώρο σας με το θαύμα του Ambiglow Plus. Η θρυλική οθόνη 
ilips Moda με Ambiglow Plus Base προσφέρει υπέροχα γραφικά και μια καθηλωτική 
πειρία φωτισμού.

Καθηλωτική σχεδίαση
• Η λειτουργία Ambiglow Plus Base προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία φωτισμού
• Οθόνη με λεπτό πλαίσιο για άψογη εμφάνιση

Εξαιρετική απόδοση
• Οθόνη AH-IPS για υπέροχες εικόνες με ζωντανά χρώματα
• Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας
• Τεχνολογία LED για φυσικά χρώματα
• Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free
• SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου

Άνετη χρήση
• Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας
• Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη
• HDMI για καθολική ψηφιακή συνδεσιμότητα



 AmbiGlow Plus Base

Το Ambiglow προσθέτει μια νέα διάσταση 
στην εμπειρία προβολής. Η πρωτοποριακή 
τεχνολογία Ambiglow βελτιώνει την προβολή 
σας, δημιουργώντας ένα φωτοστέφανο 
γύρω από τη βάση. Ο γρήγορος 
επεξεργαστής αναλύει την εισερχόμενη 
εικόνα και προσαρμόζει κατάλληλα το 
χρώμα και τη φωτεινότητα. Επιπλέον, το 
AmbiGlow Plus Base μπορεί να κάνει 
εναλλαγή ανάμεσα σε διάφορες αποχρώσεις, 
ενώ επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει 
μόνος του την απόχρωση ή τον 
συγχρονισμό του φωτός ώστε να 
δημιουργήσει τον κατάλληλο φωτισμό 
περιβάλλοντος. Η οθόνη ξεχειλίζει από 
χρώμα, ζωντάνια και ενθουσιασμό, 
προσφέροντας μια πιο συναρπαστική, 
έντονη και καθηλωτική εμπειρία προβολής.

Τεχνολογία AH-IPS

Η τελευταία οθόνη της Philips χρησιμοποιεί 
εξελιγμένα πάνελ AH-IPS για εκπληκτική 
αναπαραγωγή χρωμάτων, κορυφαίους 
χρόνους απόκρισης και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά 

πάνελ TN, τα πάνελ της AH-IPS αποδίδουν 
ομοιόμορφα χρώματα ακόμα και σε γωνίες 
178 μοιρών και στη λειτουργία περιστροφής. 
Με αξιοσημείωτη απόδοση, η AH-IPS είναι 
ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν 
ακρίβεια χρωμάτων και σταθερή 
φωτεινότητα ανά πάσα στιγμή, όπως 
ρετουσάρισμα φωτογραφιών, εφαρμογές 
γραφικών και περιήγηση στο web.

Πολύ λεπτό πλαίσιο

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό 
περίγραμμα περιορίζοντας τους 
περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο 
μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για 
ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για 
παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές 
εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού 
πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι 
χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Οθόνη Full HD 16:9

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη 
σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν 
αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι 
παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει 

βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. 
Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς 
λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε 
συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, 
απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, 
για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

Τεχνολογία Flicker-Free

Λόγω του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η 
φωτεινότητα στις οθόνες με οπίσθιο 
φωτισμό LED, ορισμένοι χρήστες 
παρατηρούν ένα τρεμόπαιγμα στην οθόνη, 
το οποίο μπορεί να κουράσει τα μάτια. Η 
τεχνολογία Philips Flicker-Free εφαρμόζει μια 
νέα λύση για τη ρύθμιση της φωτεινότητας, 
μειώνοντας το τρεμόπαιγμα και 
προσφέροντας μια πιο άνετη προβολή.

Βραβεία Computex d&i 2015
Εξαιρετική σχεδίαση προϊόντος
Το AmbiGlow Plus Base προσθέτει μια 
λάμψη φωτός για μια καθηλωτική 
εμπειρία
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: AH-IPS LCD
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 27 ίντσες / 68,6 εκ.
• Πραγματική περιοχή προβολής: 597,88 (Οριζ.) x 

336,31 (Κατακόρ.)
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms (γκρι σε 
γκρι)*

• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,3114 x 0,3114 χιλ.
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 -76 Hz 

(V)
• MHL: 1920 x 1080 στα 30 Hz
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), HDMI 

(ψηφιακό, HDCP), MHL-HDMI (ψηφιακό, HDCP)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ήχου HDMI

Άνεση
• Ευκολία χρήσης: Ambiglow+, SmartImage, 
Είσοδος, Μενού, Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά 
Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα 
κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά 
Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 8.1/8/7

Βάση
• Κλίση: -5/20 μοίρες μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 20,84 W (τυπ.) 

(μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
• Λειτουργία αναμονής: 0,5 W (τυπ.)
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W (τυπ.)

• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Εξωτερική, 100-240VAC, 
50-60Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 613 x 482 x 245 χιλιοστά
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 613 x 372 x 

42 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 730 x 573 x 

297 χιλιοστά

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 5,74 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 4,37 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 9,26 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 έως 40 ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 έως 

60 ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• MTBF: 50.000 (χωρίς οπίσθιο φωτισμό) ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 6.0, 

RoHS, Χωρίς μόλυβδο, Χωρίς υδράργυρο
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, CU, cETLus, BSMI, TUV/ISO 9241-307, 
CB, MEPS, SASO, KUCAS, EPA, WEEE

Περίβλημα
• Φινίρισμα: Γυαλιστερό
• Χρώμα: Λευκό

Ambiglow Plus Base
• Λειτουργία: Ενεργοποιημένη, Αυτόματη, Ρύθμιση 
χρήστη, Απενεργοποιημένη

• Χρονομετρητής: Χρονόμετρο για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση Ambiglow+

• Έλεγχος φωτεινότητας: Ροοστάτης, 
προεπιλεγμένη, φωτεινή

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οθόνη με βάση
• Καλώδια: VGA, HDMI, τροφοδοσίας
• Τεκμηρίωση για το χρήστη
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD με AmbiGlow Plus Base
Moda 68,6 εκ. (27"), 1920 x 1080 (Full HD)

* Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί 
σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας 
MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η 
πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να 
απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της 
ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας

* Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό 
καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο 
της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

* Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση 
ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης 
MHL

* Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org

* Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "AH-IPS" και τα σχετικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους 
κατόχους τους.

* Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα 
μοντέλα.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

http://www.philips.com

