
 

 

Philips Brilliance
Monitor LCD Curved 
UltraWide

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

BDM3490UC
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aprojektowany dzięki inspiracji otaczającym światem
godne wygięcie wyświetlacza Philips Brilliance Curved UltraWide zapewnia realistyczne 
ażenia podczas oglądania — siedząc za biurkiem przenosisz się w sam środek akcji.

Zaprojektowany dzięki inspiracji otaczającym światem
• Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania
• Piękny wygląd — tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie 

obramowanie

Wspaniała wydajność
• Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli
• Monitor AH-IPS pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazami w trybie szerokokątnym
• Standard kolorów sRGB 99% dla bardziej szczegółowych i naturalnych kolorów
• Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i wyświetlanie dwóch 

obrazów
• Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimediów
• Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound™

Łatwe podłączenie i użytkowanie
• Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne
• Szybkie połączenie cyfrowe dzięki HDMI
• Technologia MHL umożliwia oglądanie zawartości urządzeń przenośnych na dużym ekranie
• Złącze USB 3.0 umożliwia szybkie przesyłanie danych i ładowanie akumulatora w smartfonie



 Zaokrąglona konstrukcja monitora

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje 
użytkownikom niezapomniane wrażenia. 
Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale 
subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej 
osobie.

Niezwykle wąskie obramowanie

Nowe monitory firmy Philips posiadają 
niezwykle wąskie obramowanie, które nie 
odciąga uwagi od obrazu i pozwala na 
uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. 
Szczególnie w przypadku łączenia wielu 
monitorów, także w trybie kafelek, np. dla 
potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych 
oraz profesjonalnych zastosowań, 
wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają 
wrażenie korzystania z jednego dużego 
wyświetlacza.

Krystalicznie czysty obraz na ekranie 
UltraWide

Najnowsze monitory Philips wyświetlają 
krystalicznie czysty obraz UltraWide w 
rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. 

Najwyższej jakości matryca o dużym 
zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 
stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i 
każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 
umożliwia osiągnięcie większej wydajności, 
ponieważ zapewnia więcej miejsca do 
porównywania elementów obok siebie i 
pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn 
arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające 
krystalicznie czysty obraz monitory firmy 
Philips to idealny wybór dla wymagających 
projektantów pracujących z 
oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów 
używających na co dzień dużych arkuszy 
kalkulacyjnych.

Technologia AH-IPS

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną 
technologię, która zapewnia bardzo szeroki 
kąt widzenia wynoszący 172/178 stopni, co 
umożliwia oglądanie obrazu pod niemal 
każdym kątem. W przeciwieństwie do 
standardowych paneli TN monitory IPS oferują 
niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. 
Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do 
wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania 
Internetu, ale również świetnie sprawdzają się 
w zastosowaniach profesjonalnych, 
wymagających dokładności oddawania 
kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Pełny standard kolorów sRGB 99%

Poznaj żywe oraz bardziej szczegółowe i 
naturalne kolory. Dzięki standardowi kolorów 

sRGB, obejmującemu ponad 99% spektrum, 
możesz mieć pewność, że kolory, które 
widzisz na ekranie, są dokładnie 
odwzorowane, bardziej szczegółowe i 
naturalne.

Technologia MultiView
Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej 
rozdzielczości i z technologią MultiView 
obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału — tak 
w biurze, jak i w domu. Technologia MultiView 
umożliwia aktywne podłączenie dwóch 
urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z 
każdego z nich, dzięki czemu można na 
przykład sprawnie wykonywać w tym samym 
czasie wiele zadań na komputerze 
stacjonarnym i notebooku. Można też łatwo 
podzielić ekran na dwie części, aby 
jednocześnie oglądać mecz z dekodera i 
przeglądać strony internetowe albo śledzić 
najświeższe wiadomości z włączoną fonią w 
małym oknie, redagując jednocześnie wpis do 
swojego bloga.

DTS Sound™

DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania 
dźwięku zaprojektowane w celu 
zoptymalizowania odtwarzania muzyki, filmów, 
obrazu strumieniowego i gier na komputerze 
stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS 
Sound zapewnia realistyczne doświadczenia 
dźwięku przestrzennego Virtual Surround 
Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej 
wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności 
bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ panelu LCD: LCD AH-IPS
• Typ wyświetlacza: System W-LED
• Rozmiar panelu: 86,7 cm (34,1")
• Część widoczna ekranu: 

798,2 (poz.) x 334,8 (pion) — przy krzywiźnie 
3800R*

• Format obrazu: 21:9
• Optymalna rozdzielczość: 3440 x 1440 przy 60 Hz
• Czas reakcji (standardowy): 5 ms (szarości)*
• Jasność: 300 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
• SmartContrast: 50 000 000:1
• Kąt widzenia: 172° (poz.) / 178° (pion), przy C/R > 

10
• Funkcje poprawy obrazu: SmartImage
• Kolory wyświetlacza: Obsługiwane kolory: 1,07 

miliarda kolorów (8 bitów + FRC)
• Częstotliwość odświeżania: 30–99 kHz (poz.) / 

30–80 Hz (pion) — HDMI, 30–160 Hz (pion) — 
DisplayPort

• MHL: 1080p przy 60 Hz
• sRGB

Możliwości połączeń
• USB: USB 3.0 x 4 (1 z funkcją szybkiego 
ładowania)*

• Wejście sygnału: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, 
HDMI 1.4 (w/MHL) x 1, HDMI 1.4 x 1

• Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna 
synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

• Wejście/wyjście audio: Wejście PC audio, Wyjście 
na słuchawki

Udogodnienia
• Wbudowane głośniki: 7 W x 2 z DTS sound
• MultiView: Tryb PIP/PBP, 2 urządzenia
• Wygoda użytkownika: SmartImage, MultiView, 

Użytkownik, Menu, Zasilanie Wł./Wył.
• Języki menu ekranowego: holenderski, angielski, 

fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, 
włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, 
rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, 
chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński, brazylijski 
portugalski, czeski

• Pozostałe wygody: Blokada Kensington
• Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7

Podstawa
• Pochylenie: -5/20 stopnie

Moc
• Tryb włączenia: 41 W (stand.) (test EnergyStar 6.0)
• Tryb gotowości: < 0,5 W (stand.)
• Tryb wyłączenia: < 0,3 W (stand.)
• Wskaźnik zasilania LED: Obsługa – biały, Tryb 

gotowości – biały (miga)
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 

Zewnętrzne

Wymiary
• Produkt z podstawą (maks. wysokość): 

826 x 479 x 220 mm
• Produkt bez podstawy (mm): 826 x 383 x 88 mm
• Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 

962 x 601 x 292 mm

Waga
• Produkt z podstawą (kg): 10,28 kg
• Produkt bez podstawy (kg): 7,77 kg
• Produkt z opakowaniem (kg): 12,24 kg

Warunki eksploatacji
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 

40°C °C
• Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C 

do 60°C °C
• Wilgotność względna: 20%–80 %
• Wysokość: Eksploatacja: 3658 m (12000 stóp); 

przechowywanie: 12192 m (40000 stóp)
• Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty): 

70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

Zrównoważony rozwój
• Środowisko naturalne i energia: EnergyStar 6.0, 

Srebrny certyfikat EPEAT, TCO Edge, RoHS
• Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %
• Określone substancje: Obudowa bez PCW/BFR, 

Nie zawiera rtęci, Bez ołowiu

Zgodność i standardy
• Certyfikaty: Oznaczenie CE, FCC klasa B, SEMKO, 

cETLus, CU, Certyfikat TCO, EPA, WEEE, RCM, 
UKRAIŃSKI, CECP, ICES-003, E-standby, TUV/
ISO9241-307, SASO, KUCAS

Obudowa
• Przednia osłona: Czarny/szary
• Tylna obudowa: Biały
• Stopa: Czarny/szary
• Wykończenie: Błyszczące/teksturowe
•
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Dane techniczne
Monitor LCD Curved UltraWide
86,7 cm (34") WQHD (3440 x 1440)

* Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
* Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie 

MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często 
zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się 
bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać 
zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

* Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL 
i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o 
zgodności.

* Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia 
zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

* Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, 
odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org

* Czas reakcji równy SmartResponse

http://www.philips.com

