
 

 

Philips Brilliance
Οθόνη LCD 4K Ultra HD

P Line
28" (71,1 εκ.)
3840 x 2160 (4K UHD)

288P6LJEB
Ακριβής λεπτομέρεια και καθαρότητα

με ανάλυση UltraClear 4K UHD
Δείτε νέα επίπεδα λεπτομέρειας και ευκρίνειας, με την οθόνη Philips 28" UltraClear 4K! Το Ultra HD 

είναι τέσσερις φορές πιο ευκρινές από το Full HD, προσφέροντας πιο πλούσια χρώματα και 

καθαρές λεπτομέρειες. Ζήστε την εμπειρία του Ultra High Definition σε εξαιρετική τιμή.

Οι πιο ευκρινείς εικόνες που είδατε ποτέ
• Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια
• Βαθμονομημένη για ζωντανά και αυθεντικά χρώματα
• Ανανέωση SmartResponse 1ms για γρήγορο gaming

Λειτουργίες που θα σας συναρπάσουν
• Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή
• Βάση Smart Ergo για καλύτερη εργονομία
• Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα
• Τεχνολογία MHL για απόλαυση φορητού περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη
• HDMI για γρήγορη ψηφιακή σύνδεση
• Η θύρα USB 3.0 επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά δεδομένων και τη φόρτιση smartphone



 Ανάλυση UltraClear 4K UHD

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ 
υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν 
εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 
x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες 
για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε 
χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D 
είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά 
φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν 
τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

Ζωντανά και αυθεντικά χρώματα
Δείτε ζωντανές και ρεαλιστικές εικόνες. Με 
περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο 
χρώματα, οι εικόνες είναι απόλυτα φυσικές, 
χωρίς οπτικές ανωμαλίες και αποκλίσεις.

SmartResponse

Η SmartResponse είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία της Philips που προσαρμόζει 
αυτόματα τους χρόνους απόκρισης στις 
απαιτήσεις της εφαρμογής που 
χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Για 
παράδειγμα, τα παιχνίδια και οι ταινίες 
απαιτούν πιο γρήγορους χρόνους 
απόκρισης, προκειμένου να απολαμβάνετε 
εικόνες χωρίς παραμόρφωση, 
καθυστερήσεις και διπλά είδωλα.

Τεχνολογία MultiView
Η οθόνη MultiView της Philips με την 
εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές 
επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView 
επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και 
προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε 
πολλές συσκευές, όπως PC και notebook 
ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.

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.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής 
ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. 
Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. 
Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα 
επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το 
μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Τεχνολογία MHL

Το Mobile High Definition Link (MHL) είναι μια 
διεπαφή ήχου/βίντεο φορητών συσκευών 
για απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων 
και άλλων φορητών συσκευών με οθόνες 
υψηλής ευκρίνειας. Ένα προαιρετικό καλώδιο 
MHL σας επιτρέπει να συνδέετε απλά τη 
φορητή σας συσκευή, εφόσον υποστηρίζει 
MHL, με αυτή τη μεγάλη οθόνη MHL της 
Philips και να βλέπετε τα HD βίντεό σας να 
ζωντανεύουν μπροστά σας με πλήρως 
ψηφιακό ήχο. Πλέον, όχι μόνο μπορείτε να 
απολαμβάνετε παιχνίδια, φωτογραφίες ή 
άλλες εφαρμογές από τις φορητές σας 
συσκευές στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να 
φορτίζετε παράλληλα τη φορητή σας 
συσκευή, ώστε να μην σας εγκαταλείψει 
ποτέ!

HDMI ready

Απολαύστε καθαρές έγχρωμες εικόνες και 
ήχο με απλή σύνδεση ενός μόνο καλωδίου. 
Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το 
απαιτούμενο υλικό για είσοδο διασύνδεσης 
πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI), ενώ 
τα καλώδια HDMI επιτρέπουν την 
αναπαραγωγή ομαλού ψηφιακού βίντεο και 
ήχου υψηλής ποιότητας (ανάλυση έως και 
4K/UHD στα 60 Hz) από Η/Υ ή άλλες πηγές 
AV (όπως αποκωδικοποιητές, συσκευές 
DVD, δέκτες A/V και βιντεοκάμερες).
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Χαρακτηριστικά
Οθόνη LCD 4K Ultra HD
P Line 28" (71,1 εκ.), 3840 x 2160 (4K UHD)



Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα • MTBF: 70.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο 
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 71,1 εκ. (28")
• Πραγματική περιοχή προβολής: 620,93 (Ο) x 

341,28 (Κ)
• Περίβλημα οθόνης: Αντιθαμβωτική, 3H, Haze 

25%
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 3840 x 2160 στα 60 Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• SmartResponse (τυπικό): 1 ms (Γκρίζο σε γκρίζο)
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1.000:1
• SmartContrast: 50.000.000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,16 x 0,16 χιλ.
• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: Υποστήριξη χρωμάτων: 1,07 
δισεκατομμύρια χρώματα

• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 99 kHz (H) για VGA, 
DVI, HDMI-MHL / 30 - 160 kHz (H) για 
DisplayPort, αναλογική: 56 ~ 80 Hz (Κ) / ψηφιακή: 
23 ~ 80 Hz (Κ)

• MHL: 1080P στα 60 Hz
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• USB: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (1 με γρήγορη 
φόρτιση)*

• Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-Dual 
Link (ψηφιακό, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 
(2.0) - MHL x 1

• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Είσοδος ήχου PC, 
Έξοδος ακουστικών

Άνεση
• Ενσωματωμένα ηχεία: 3 W x 2
• MultiView: Λειτουργία PIP/PBP, 2x συσκευές
• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Multiview, 
Χρήστης, Μενού, Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά 
Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, 

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, Windows 7, Windows 8

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

Ρεύμα
• Λειτουργία ECO: 30 W (τυπ.)
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 25,1 W (τυπ.) 

(μέθοδος δοκιμής EnergyStar)
• Λειτουργία αναμονής: 0,5W (Τυπ.)
• Λειτουργία απενεργοποίησης: Μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας με το διακόπτη AC

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

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

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (μέγιστο ύψος): 659 x 573 x 

273 χιλιοστά
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 659 x 395 x 

49 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 782 x 497 x 

224 χιλιοστά

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 8,05 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 5,25 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 11,95 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)
φωτισμό) ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 8.0, 

EPEAT*, Πιστοποίηση TCO Edge, 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: Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, SEMKO, cETLus, BSMI, CU-EAC, TUV/
GS, TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, C-tick, 
ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ, CECP, VCCI, KCC, PSE, KC, ICES-
003, E-standby, J-MOSS

Περίβλημα
• Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο
• Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
• Βάση: Μαύρο
• Τέλος: Υφή

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οθόνη με βάση
• Καλώδια: Καλώδιο D-Sub, καλώδιο DVI, 
καλώδιο DP, καλώδιο HDMI, καλώδιο ήχου, 
καλώδιο τροφοδοσίας

• Τεκμηρίωση για το χρήστη
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD 4K Ultra HD
P Line 28" (71,1 εκ.), 3840 x 2160 (4K UHD)

* 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 την υποστήριξη της ανάλυσης UHD στα 60Hz υπάρχουν 
ελάχιστες προϋποθέσεις γραφικών - απευθυνθείτε στον 
προμηθευτή της κάρτας γραφικών σας.

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

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η 
Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα 
σας.

http://www.philips.com

