
 

 

Philips Brilliance
UltraWide извит LCD 
дисплей

34" / 86,7 см
WQHD (3440 x 1440)

BDM3490UC
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ката извивка на дисплея Philips Brilliance Curved UltraWide ви отвежда в центъра 
 работния плот за действително завладяващо изживяване като никога преди.

Дизайн, вдъхновен от света около нас
• Дизайн с извивка на дисплея за по-завладяващо изживяване
• Стъкло от единия до другия край и тесни граници за цялостен външен вид

Великолепно възпроизвеждане
• Изображения CrystalClear с UltraWide QHD 3440 x 1440 пиксела
• AH-IPS екранът осигурява впечатляващи образи с широк зрителен ъгъл
• Стандарт за цветове 99% sRGB за реалистични цветове
• MultiView за активна връзка към два източника и показване на двоен екран
• Вградени стерео високоговорители за мултимедия
• Подобрено аудио с DTS Sound™

Лесен за свързване на използване
• DisplayPort връзка за максимални визуални ефекти
• HDMI за бързо цифрово свързване
• Технология MHL за забавления с мобилното съдържание на голям екран
• USB 3.0 позволява бърз пренос на данни и зареждане на смартфон



 Дизайн с извивка на дисплея

Мониторите за десктоп предлагат 
персонално изживяване, подхождащо си с 
извивката им. Извитият екран предоставя 
приятен и ненатрапчив завладяващ ефект, 
който се фокусира върху самите вас и 
мястото, на което сте застанали.

Изключително тънка рамка

Новият дисплей на Philips има 
изключително тънки рамки за минимално 
разсейване и максимално поле за гледане. 
Специално пригоден за инсталации с 
няколко дисплея или за разполагане под 
наклон, подходящо за игри, графичен 
дизайн и професионални приложения, 
дисплеят със свръхтънка рамка ви дава 
усещането, че използвате един голям 
дисплей.

Изображения UltraWide CrystalClear

Тези най-актуални екрани Philips осигуряват 
изображения CrystalClear, UltraWide Quad 
HD от 3440 x 1440 пиксела. Използвайки 

висококачествени панели с висока гъстота 
на пикселите, широки ъгли на гледане от 
178/178 градуса, тези нови дисплеи ще 
вдъхнат живот на изображенията и 
графиката ви. Форматът UltraWide 21:9 
позволява по-висока продуктивност с 
повече място за сравнение и повече видими 
колони в електронни таблици. Независимо 
дали сте взискателен професионалист, 
който се нуждае от изключително детайлна 
информация за CAD-CAM решения, или 
финансов магьосник, който работи с 
огромни таблици, дисплеите от Philips 
осигуряват изображения CrystalClear.

Технология AH-IPS

Дисплеят с IPS използва иновативна 
технология, която ви дава изключително 
широките ъгли на гледане от 172/178 
градуса, а това прави възможно дисплеят да 
се гледа от почти всеки ъгъл. За разлика от 
стандартните TN панели IPS дисплеят ви 
дава забележително отчетливи образи с 
наситени цветове, което го прави идеален 
не само за снимки, филми и интернет, но и 
за професионални приложения, които 
изискват точност на цветовете и постоянна 
яркост по всяко време.

Пълен стандарт за цветове 99% sRGB

Опитайте живите и реални цветове. С над 
99% покритие на стандарта за цветове sRGB 

можете да сте сигурни, че цветовете, които 
виждате на дисплея, са напълно точни и 
реални.

Технология MultiView
Дисплеят Philips с MultiView и свръхвисока 
разделителна способност ви дава огромно 
разнообразие от възможности за удобно 
свързване в офиса или дома. MultiView 
позволява активна връзка към два източника 
и показване на два екрана, за да можете да 
работите едновременно с няколко 
устройства, например настолен и преносим 
компютър, и да се справяте с лекота с 
няколко задачи наведнъж. Лесно можете да 
гледате футбол на живо в дясната половина, 
докато отляво сърфирате в интернет от 
преносимия си компютър. Или искате да 
следите новините на живо със звук, в 
малкия прозорец, докато работите по блога 
си.

DTS Sound™

DTS Sound е решение за обработка на 
аудио, предназначено за оптимизирано 
възпроизвеждане на музика, филми, 
поточно излъчване и игри на компютъра, 
независимо от формата. DTS Sound ви 
предоставя завладяващо виртуално съраунд 
изживяване с плътни баси, подобряване на 
диалога и максимална сила на звука без 
прекъсвания и изкривявания.
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Картина/дисплей
• Тип на LCD панела: AH-IPS LCD
• Вид подсветка: Система W-LED
• Размер на панела: 34,1 инча/86,7 см
• Ефективна зона на гледане: 798,2 (H) x 334,8 (V) 

– при 3800R извивка*
• Съотношение на размерите на картината: 21:9
• Оптимална разделителна способност: 3440 x 

1440 при 60 Hz
• Време на отговор (типично): 5 мсек (от сиво до 
сиво)*

• Яркост: 300 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 1000:1
• SmartContrast: 50 000 000:1
• Зрителен ъгъл: 172° (Х) / 178° (В), при C/R > 10
• Подобрение на картината: SmartImage
• Цветове на дисплея: Поддръжка на цветовете 

1,07 милиарда цвята (8 бита + FRC)
• Честота на сканиране: 30 – 99 kHz (Х) / 30 – 80 

Hz (В) – HDMI, 30 – 160 Hz (В) – DisplayPort
• MHL: 1080P @ 60Hz
• sRGB

Възможности за свързване
• USB: USB 3.0 x 4 (1 с бързо зареждане)*
• Вход за сигнал: DisplayPort 1.2, HDMI 2,0 x 1, 

HDMI 1,4 (w/MHL) x 1, HDMI 1,4 x 1
• Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, 
Синхронизация по зеленото

• Аудио (вход/изход): Звуков вход за PC, Изход 
за слушалки

Комфорт
• Вградени високоговорители: 7W x 2 с DTS звук
• MultiView: Режим PIP/PBP, 2 устройства
• Удобство за потребителя: SmartImage, 

Multiview, Потребителски, Меню, Включване/
изключване на захранването

• Езици на екранното меню: Холандски, 
Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, 
Унгарски, Италиански, Японски, Корейски, 
Полски, Португалски, Руски, опростен 
китайски, испански, Шведски, Традиционен 
китайски, Турски, Украински, португалски 
(Бразилия), Чешки

• Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
• Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7

Стойка
• Наклон: -5/20 градуса

Захранване
• Режим включено: 41 W (обикн.) (метод на 
изпитване EnergyStar 6.0)

• Режим готовност: < 0,5 W (обикновено)
• Режим изключено: < 0,3 W (обикновено)
• LED индикатор на захранването: Включено – 
бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 
50-60 Hz, Външна

Размери
• Изделие със стойка (макс. височина): 826 x 479 

x 220 мм
• Изделие без стойка (мм): 826 x 383 x 88 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 962 x 601 x 292 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 10,28 кг
• Изделие без стойка (кг): 7,77 кг
• Изделие с опаковка (кг): 12,24 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C °C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C °C

• Относителна влажност: 20%-80 %
• Надморска височина: Работа: +3658 м (12 000 
фута), Неактивност: +12 192 м (40 000 фута)

• MTBF (демонстриран): 70 000 часа (изключена 
подсветка)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: EnergyStar 6.0, EPEAT 

Silver, TCO edge, Директива RoHS
• Рециклируеми материали на опаковката: 100 %
• Специфични вещества: Корпус без PVC/BFR, 
Без живак, Безоловен

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU, 
сертифицирано по TCO, EPA, WEEE, RCM, 
УКРАИНСКИ, CECP, ICES-003, E-standby, TUV/
ISO9241-307, SASO, KUCAS

Кутия
• Преден панел: Черен/Сив
• Заден капак: Бяло
• Основа: Черен/Сив
• Готово: Гланц/Текстурирано
•
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* Радиус на дъгата на извивката на дисплея в мм
* Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в 
случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, 
проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство 
или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката 
на производителя на вашето устройство може да изисква да 
закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да 
работите с него

* Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по 
MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за 
съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

* Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено 
според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL 
функционалността за зареждане

* За цялостен списък с MHL продукти вижте 
www.mhlconsortiun.org

* Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

http://www.philips.com

