
 

 

Philips Brilliance
Ívelt UltraWide LCD 
képernyő

34"-es / 86,7 cm-es
WQHD (3440 x 1440)

BDM3490UC
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 körülöttünk lévő világ ihlette tervezés
Philips Brilliance Curved UltraWide kijelző finom ívének köszönhetően eddig soha nem 
asztalt módon ténylegesen Ön kerül a magával ragadó élmény fókuszába.

A körülöttünk lévő világ ihlette tervezés
• Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében
• Széltől-szélig tartó üveg és keskeny keret az egységes megjelenítés érdekében

Lenyűgöző teljesítmény
• CrystalClear képek, UltraWide QHD 3440 x 1440 képponttal
• Az AH-IPS képernyő fantasztikus képeket nyújt széles nézési szögtartománnyal
• 99%-os sRGB szín szabvány az élethű színekért
• A MultiView aktív kettős csatlakozást és nézetet tesz lehetővé egyidejűleg
• Beépített sztereó hangszórók multimédiához
• Továbbfejlesztett audió, DTS Sound™

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető
• DisplayPort csatlakozás a látvány maximalizálásáért
• HDMI a gyors digitális csatlakoztatáshoz
• MHL technológia a mobiltartalmak nagy képernyőn való megjelenítéséhez
• Az USB 3.0 gyors adatátvitelt és intelligens telefontöltést tesz lehetővé



 Ívelt tervezésű képernyő

Az asztali monitorok személyes felhasználói 
élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól 
illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő 
kellemes, mégis finoman magába szippantó 
hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal 
fókuszában.

Ultrakeskeny keret

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel 
készülnek, amelyek a lehető legkevésbé 
zavaróak, és maximális képernyőméretet 
biztosítanak. Különösen alkalmasak több 
kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint 
például játékokhoz, grafikai tervezéshez és 
professzionális alkalmazásokhoz, ahol az 
ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, 
mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

UltraWide CrystalClear képek

Ezek a legújabb Philips képernyők 
CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 
1440 pixeles képeket adnak. Ezek a nagy 

teljesítményű, nagy képpont-sűrűségű 
paneleket használó, 178/178 fokos széles 
látószögű új kijelzők élettel töltik meg képeit és 
grafikáit. Az UltraWide 21:9 formátum még 
nagyobb produktivitást tesz lehetővé, mivel 
több helyet biztosít az egymás melletti 
összehasonlításhoz, és a táblázatok több 
oszlopa jeleníthető meg egyszerre. Ön lehet a 
CAD-CAM megoldásokhoz rendkívüli 
részletességet megkövetelő, igényes profi, vagy 
hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi guru. A 
Philips kijelzők garantálják a kristálytiszta 
megjelenítést.

AH-IPS technológia

Az IPS képernyők fejlett technológiát 
alkalmaznak, amely rendkívül széles, 172/178 
fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt 
szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN 
panelekkel ellentétben az IPS képernyők 
kifejezetten éles képet és élénk színeket 
biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek 
megtekintéséhez vagy webböngészéshez 
ideálisak, hanem olyan professzionális 
alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a 
színhűség és az állandó fényerő.

Teljes 99%-os sRGB színtér

Tapasztalja meg az élénk és élethű színeket. Az 
sRGB szín szabvány 99%-os lefedettségével 
biztos lehet abban, hogy a képernyőn látható 
színek pontosak és élethűek.

MultiView technológia
Az ultra nagy felbontású Philips MultiView 
kijelzővel most kényelmesen ismerheti meg a 
kapcsolódás világát, akár a munkahelyéről, akár 
otthonról. A MultiView kettős csatlakozást és 
nézetet tesz lehetővé, így párhuzamosan több 
eszközzel, például PC-vel és notebookkal is 
dolgozhat, így az összetett, többfunkciós 
feladatok is gyerekjátékká válnak. Immár 
egyszerűen megoldható, hogy a jobb oldalon a 
beltéri egységből érkező, élő futballközvetítést 
nézze, miközben a bal oldalon az Internetet 
böngészi notebookjáról. De az sem gond, ha a 
kis képernyőn fél szemmel követni szeretné a 
hangos, élő híradásokat, míg legújabb 
blogbejegyzését írja.

DTS Sound™
A DTS Sound egy hangfeldolgozási megoldás, 
amelyet zenék, filmek, streamelés és játékok 
PC-ken való formátumfüggetlen lejátszásának 
optimalizálására terveztek. A DTS Sound 
magával ragadó virtuális surround hangzást 
biztosít, gazdag basszus és dialógus kiemelési 
lehetőségekkel, és maximális hangerőszinttel, 
vágás és torzítás nélkül.

HDMI-re felkészített

Élvezze az életteli színekben gazdag képeket és 
hangot az egyszerű, egykábeles csatlakozásnak 
köszönhetően. Egy HDMI-re felkészített 
készülék minden szükséges hardverrel 
rendelkezik a nagy felbontású multimédia-
interfész (HDMI - High-Definition Multimédia 
Interface) bemenet fogadásához. A HDMI 
kábelnek köszönhetően kiváló minőségű 
digitális video- (akár 4K/UHD felbontás, 60 Hz) 
és audiotartalom továbbítható egyetlen 
kábelen át számítógépről vagy akármennyi AV 
forrásról (pl. beltéri egységek, DVD lejátszók, 
A/V receiverek és videokamerák).
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Kép/Kijelző
• LCD panel típusa: AH-IPS LCD
• A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
• Panel mérete: 34,1" / 86,7 cm
• Tényleges képfelület: 798,2 (V) x 334,8 (F) – 3800 

R görbület esetén*
• Képformátum: 21:9
• Optimális felbontás: 3440 x 1440, 60 Hz-en
• Válaszidő (tipikus): 5 ms (szürkétől szürkéig)*
• Fényerő: 300 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
• SmartContrast: 50 000 000:1
• Megtekintési szögtartomány: 172° (V) / 178° (F), C/

R > 10 mellett
• Képjavítás: SmartImage
• A kijelző színei: 1,07 milliárd szín (8 bit + FRC)
• Pásztázási frekvencia: 30 - 99 kHz (V) / 30 - 80 Hz 

(F) - HDMI, 30 - 160 Hz (F) - DisplayPort
• MHL: 1080P, 60 Hz-en
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: 4 x USB 3.0 (1 gyorstöltéssel)*
• Jelbemenet: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (1 db), 

HDMI 1.4 (w/MHL) (1 db), HDMI 1.4 (1 db)
• Szinkronbemenet: Külön szinkron, Szinkron a zöld 

színjelen
• Audio (be/ki): Számítógépes audiobemenet, 

Fejhallgató-kimenet

Kényelem
• Beépített hangszórók: 7W x 2 DTS hanggal
• MultiView: PIP/PBP mód, 2 eszköz
• Kényelmes használat: SmartImage, Multiview, 

Felhasználó, Menü, Tápellátás be/ki
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: holland, 

angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, 
japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, 
egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos 
kínai, török, ukrán, brazíliai portugál, cseh

• Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7

Állvány
• Billentés: -5/20 fok

Energiaellátás
• Bekapcsolt mód: 41 W (tipikus) (EnergyStar 6.0 

tesztmódszer)
• Készenléti üzemmód: < 0,5 W (tipikus)
• Kikapcsolt mód: < 0,3 W (tipikus)
• Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, 

Készenléti mód - Fehér (villogó)
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Külső

Méretek
• Termék állvánnyal (max. magasság): 826 x 479 x 

220 mm
• Termék állvány nélkül (mm): 826 x 383 x 88 mm
• A csomagolás méretei mm-ben (SzxMaxMé): 962 x 

601 x 292 mm

Tömeg
• Termék állvánnyal (kg): 10,28 kg
• Termék állvány nélkül (kg): 7,77 kg
• Termék csomagolással együtt (kg): 12,24 kg

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig °C
• Relatív páratartalom: 20–80% %
• Tengerszint feletti magasság: Üzemben: +12 000 

láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
• MTBF (bizonyított): 70 000 óra (háttérvilágítás 

nélkül)

Fenntarthatóság
• Környezet és energia: EnergyStar 6.0, EPEAT ezüst, 

TCO edge, RoHS
• Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %
• Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes 

készülékház, Higanymentes, Ólommentes

Megfelelőség és szabványok
• Előírt jóváhagyások: CE jelzés, FCC B osztály, 

SEMKO, cETLus, CU, TCO tanúsítvánnyal 
rendelkező, EPA, WEEE, RCM, UKRÁN, CECP, 
ICES-003, E-standby, TUV/ISO9241-307, SASO, 
KUCAS

Ház
• Elülső keret: Fekete/szürke
• Hátsó burkolat: fehér
• Láb: Fekete/szürke
• Kidolgozás: Fényes/texturált
•
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* A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
* Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön 

MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el 
az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon 
közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája 
esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL 
kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

* Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges 
(nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az 
MHL eszköz értékesítőjénél.

* Az ErP készenlét/ki állapotbani energiatakarékossága nem 
vonatkozik az MHL töltési funkcióra

* Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a 
www.mhlconsortium.org címen

* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

http://www.philips.com

