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PerfectKolor

P Line
68,6 εκ. (27")
5120 x 2880 (5K UHD)
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Ακριβής λεπτομέρεια και καθαρότητα

με ανάλυση UltraClear 5K UHD
Δείτε υπέροχη λεπτομέρεια όπως ποτέ άλλοτε με τη νέα οθόνη Philips 5K UHD. Τα 14,7 

δισεκατομμύρια pixel προσφέρουν απίστευτα ευκρινή γραφικά για να διακρίνετε ξεκάθαρα κάθε 

πτυχή της δουλειάς σας, ενώ η τεχνολογία PerfectKolor εξασφαλίζει ακρίβεια και συνέπεια 

χρωμάτων κάθε φορά.

Εξαιρετικά ευκρινή γραφικά
• Ανάλυση 5K Ultra HD (5120 x 2880) για απίστευτα ευκρινή γραφικά
• Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία PLS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου
• Λιγότερη κόπωση των ματιών με την τεχνολογία Flicker-Free

Υπέροχα χρώματα κάθε φορά
• Επαγγελματικά χρωματικά πρότυπα 99% AdobeRGB, 100% sRGB
• 1,074 δισεκ. χρώματα για ομαλές διαβαθμίσεις και ακρίβεια χρωματικής απόδοσης
• SmartUniformity για σταθερές εικόνες

Σχεδιασμένη για τον δικό σας τρόπο εργασίας
• Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το 
χρήστη

• Κάμερα web με μικρόφωνο για σύνδεση και συνεργασία
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα
• Η θύρα USB 3.0 επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση smartphone



 Ανάλυση UltraClear 5K UHD

14,7 εκατομμύρια pixel για ακριβή 
λεπτομέρεια και καθαρότητα. Με την 
ανάλυση 5K Ultra HD, τέσσερις φορές το 
Quad HD, θα βλέπετε λεπτομέρειες όπως 
ποτέ στο παρελθόν, για τέλεια 
αποτελέσματα.

Τεχνολογία PLS

Οι οθόνες PLS χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη 
τεχνολογία που σας προσφέρει εξαιρετικά 
ευρείες γωνίες προβολής, στις 178/178 
μοίρες, ώστε να βλέπετε την οθόνη από 
σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του χώρου - 
ακόμη και από γωνία 90 μοιρών! Σε αντίθεση 
με τις τυπικές οθόνες TN, οι οθόνες PLS 
προσφέρουν εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με 
ζωντανά χρώματα. Έτσι, είναι ιδανικές όχι 
μόνο για φωτογραφίες, βίντεο και περιήγηση 
στον ιστό, αλλά και για επαγγελματικές 
εφαρμογές που απαιτούν χρωματική 
ακρίβεια και ομοιόμορφη φωτεινότητα ανά 
πάσα στιγμή.

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.

PerfectKolor για αποτελέσματα 
ακριβείας

Αναγνωρίζετε αμέσως το τέλειο χρώμα. 
Αυτές οι νέες οθόνες διαθέτουν εκπληκτικά 
πάνελ υψηλής ποιότητας για πλούσια 
ακρίβεια χρωματικής απόδοσης από κάθε 
γωνία. Αυτό το χρώμα είναι αντίστοιχο με το 
επαγγελματικό χρώμα των βιομηχανικών 
προτύπων, με 99% Adobe RGB και 100% 
sRGB. Χάρη στην άμεση ακρίβεια 
χρωματικής απόδοσης με εργοστασιακή 
βαθμονόμηση χρώματος, είστε σίγουροι για 
την αξιοπιστία από την αρχή. Προσαρμόστε 
το χρώμα σε πρότυπα ακριβείας χάρη στην 
προσαρμοσμένη ρύθμιση χρωμάτων έξι 
αξόνων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα με 
τις οθόνες Philips με τεχνολογία 
PerfectKolor.

Χρώματα 10 bit

Η οθόνη 10 bit προσφέρει πλούσιο βάθος 
χρώματος με 1,074 δισεκ. χρώματα και 
εσωτερική επεξεργασία 12 bit, 
αναδημιουργώντας ομαλές, φυσικές 
αποχρώσεις χωρίς διαβαθμίσεις και 
χρωματική επικάλυψη.

Βάση Smart Ergo

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση 
της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα 
διαχείρισης καλωδίων. Η φιλική προς το 
χρήστη δυνατότητα προσαρμογής του 
ύψους, της κλίσης και της γωνίας 
περιστροφής της βάσης σάς επιτρέπει να 
ρυθμίζετε την οθόνη ώστε να προσφέρει 
μέγιστη άνεση, συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της φυσικής καταπόνησης και 
κούρασης. Το σύστημα διαχείρισης 
καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση των 
καλωδίων, για έναν τακτοποιημένο 
εργασιακό χώρο.

Κάμερα διαδικτύου
Η ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου και το 
ενσωματωμένο μικρόφωνο σας επιτρέπουν 
να βλέπετε και να επικοινωνείτε εύκολα με 
τους συνεργάτες και τους πελάτες σας. Η 
απλή αυτή λύση σας επιτρέπει να 
συνεργάζεστε και να μοιράζεστε, να 
γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο και να 
εξοικονομείτε σημαντικά έξοδα ταξιδιού.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: PLS LCD (Glare)
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 27 ίντσες / 68,6 εκ.
• Πραγματική περιοχή προβολής: 596,74 (Ο) x 

335,66 (Κ)
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 5120 x 2880 στα 60 Hz 

(απαιτείται καλώδιο διπλού DP), 3840 x 2160 στα 
60 Hz (απαιτείται καλώδιο μονού DP)*

• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 (γκρι σε γκρι) ms
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1.000:1
• SmartContrast: 50.000.000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,117 x 0,117 χιλ.
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: 1,07G (True 10 bit)
• Χρωματικό φάσμα (τυπικό): 99% Adobe RGB
• Συχνότητα σάρωσης: 174 kHz (Ο) / 60 Hz (Κ)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: 2 x DisplayPort
• USB: 3 x USB 3.0 (1 με γρήγορη φόρτιση)*
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ακουστικών

Άνεση
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2 W x 2
• Ενσωματωμένη κάμερα Διαδικτύου: Κάμερα 2.0 

megapixel με μικρόφωνο και ένδειξη LED
• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Ένταση ήχου, 
Φωτεινότητα, 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, Στήριγμα 
VESA (100x100 χιλ.)

• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB

Βάση
• Ρύθμιση ύψους: 150 χιλιοστά
• Περιστροφή: 90 μοίρες
• Περιστρεφόμενο: -65/+65 μοίρες
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ECO: 45,1 W (τυπ.)

• Λειτουργία ενεργοποίησης: 85,4 W (τυπ.)
• Λειτουργία αναμονής: < 0,5 W
• Λειτουργία απενεργοποίησης: < 0,5 W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

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

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 639 x 580 x 273 χιλιοστά
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 639 x 405 x 

64 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 750 x 234 x 

490 χιλιοστά

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 8,11 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 5,32 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 11,99 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

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

• MTBF (αποδεδειγμένο): 70.000 ώρες (χωρίς 
οπίσθιο φωτισμό)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
• Πλαστικό ανακυκλωμένο μετά την κατανάλωση: 

65%
• Συγκεκριμένες ουσίες: Περίβλημα χωρίς PVC / 

BFR, Χωρίς υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: BSMI, Σήμανση CE, 

FCC Κλάση B, CU-EAC, SEMKO, cETLus, TUV 
Ergo, TUV/GS, WEEE

Περίβλημα
• Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο/Ασημί
• Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
• Βάση: Μαύρο
• Φινίρισμα: Υφή

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οθόνη με βάση: ναι
• Καλώδια: DP, ήχου, USB, τροφοδοσίας
• Τεκμηρίωση για το χρήστη: ναι
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD 5Κ με PerfectKolor
P Line 68,6 εκ. (27"), 5120 x 2880 (5K UHD)

* Ο χρόνος έξυπνης απόκρισης είναι η βέλτιστη τιμή από τις 
δοκιμές GtG ή GtG (BW).

* Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
* Για την υποστήριξη της ανάλυσης 5120 x 2880, απαιτούνται δύο 
καλώδια DisplayPort από την υποστηριζόμενη κάρτα γραφικών 
στην οθόνη.

* Μόνο οι παρακάτω κάρτες γραφικών NVIDIA υποστηρίζουν 
αυτήν την οθόνη με ανάλυση 5120 x 2880: GeForce: GTX980, 
Quadro: K2200, K4200, K5200.

http://www.philips.com

