
 

 

Philips Brilliance
Afișaj LCD extralat curbat

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

BDM3490UC
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iile fine ale afişajului curbat şi extralat Philips Brilliance îţi dau impresia că eşti în mijlocul 
ţiunii, oferindu-ţi o experienţă totală, de neegalat.

Design inspirat din lumea înconjurătoare
• Design curbat al afișajului pentru o experienţă mai captivantă
• Sticlă de la un capăt la celălalt și o ramă îngustă pentru aspect impecabil

Performanţă excepţională
• Imagini extrem de clare cu UltraWide QHD de 3440 x 1440 pixeli
• Afișajul AH-IPS oferă imagini uimitoare datorită unghiurilor largi de vizualizare
• Standard de culoare sRGB de 99% pentru culoare fidelă realităţii
• MultiView oferă conectare și vizionare activă dublă în același timp
• Boxe stereo integrate pentru multimedia
• Sunet îmbunătăţit cu DTS Sound™

Conectaţi ușor și savuraţi
• Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime
• HDMI pentru conectare digitală rapidă
• Tehnologie MHL pentru a vă bucura de conţinutul mobil pe un ecran mare
• USB 3.0 permite transferuri rapide de date și încărcarea smartphone-urilor



 Design curbat al afișajului

Monitoarele desktop oferă o experienţă a 
utilizatorului personală, care se potrivește 
foarte bine și unui design curbat. Ecranul 
curbat oferă un efect de imersiune plăcut, însă 
subtil, care este concentrat asupra ta, 
poziţionat(ă) în centrul biroului.

Margine extrem de îngustă

Noile afișaje Philips dispun de margini extrem 
de înguste permiţând distrageri minime și 
dimensiunea de vizionare maxim posibilă. 
Special conceput pentru configurarea tip cadre 
sau cu multi-afișaj, cum ar fi jocurile, designul 
grafic și aplicaţiile profesionale, afișajul extrem 
de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur 
ecran mare.

Imagini extrem de clare în format 
UltraWide

Cele mai recente ecrane de la Philips oferă 
imagini de o claritate excepţională, în format 

UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 pixeli. 
Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o 
densitate mare a numărului de pixeli, unghiuri 
de vizualizare ample de 178/178, aceste ecrane 
noi vor trezi la viaţă imaginile și elementele 
grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai 
multă productivitate cu mai mult spaţiu pentru 
comparaţiile în ecrane alăturate și mai multe 
coloane vizualizabile cu foi de calcul. Fie că ești 
un specialist exigent care necesită informaţii 
extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM 
sau un expert financiar pe foi de calcul enorme, 
ecranele de la Philips îţi oferă imagini de o 
claritate excepţională.

Tehnologie AH-IPS

Afișajele IPS utilizează o tehnologie avansată 
care îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 
172/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea 
din aproape orice unghi a afișajului. Spre 
deosebire de panourile TN standard, afișajele 
IPS îţi oferă imagini remarcabil de clare în 
culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru 
vizualizarea de fotografii, filme și pentru 
navigarea pe web, dar și pentru aplicaţii 
profesionale care necesită un nivel înalt de 
acurateţe a culorilor și luminozitate uniformă 
în orice moment.

Culoare sRGB integrală de 99%

Experimentează culori vii, fidele realităţii. Cu o 
acoperire de 99% a standardului de culoare 
sRGB, poţi avea încredere că vei beneficia de 
culori precise și fidele realităţii.

Tehnologie MultiView
Cu ecranul de la Philips cu tehnologie 
MultiView și rezoluţie ultra înaltă, puteţi 
experimenta confortabil o lume a 
conectivităţii, indiferent dacă vă aflaţi la serviciu 
sau acasă. MultiView permite conectarea și 
vizionarea activă dublă pentru ca dvs. să puteţi 
lucra cu mai multe dispozitive precum PC și 
laptop, simultan, unul lângă altul, făcând extrem 
de ușoară realizarea sarcinilor multiple. Acum 
este ușor să vizionaţi fotbal în direct de pe set-
top box în partea dreaptă, în timp ce navigaţi 
pe Internet de pe laptopul dvs. în partea stângă. 
Poate doriţi să nu pierdeţi din ochi fluxul de 
știri în direct cu sunet în fereastra mică, în timp 
ce lucraţi la ultimul dvs. blog.

DTS Sound™

DTS Sound este o soluţie de procesare audio 
concepută pentru optimizarea redării de 
muzică, filme, streaming și jocuri pe PC 
indiferent de factorii de formă. DTS Sound 
permite o experienţă de sunet surround 
virtuală captivantă, completată de un bas bogat, 
optimizarea dialogului și niveluri de volum 
maximizate, fără întreruperi sau distorsiuni.
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Imagine/Ecran
• tip ecran LCD: LCD AH-IPS
• Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
• Dimensiune ecran: 34,1 inch / 86,7 cm
• Zonă vizualizare efectivă: 798,2 (H) x 334,8 (V) - la 

o curbare de 3800R*
• Raport lungime/lăţime: 21:9
• Rezoluţie optimă: 3440 x 1440 la 60Hz
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms (gri-la-gri)*
• Luminozitate: 300 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1.000:1
• SmartContrast: 50.000.000:1
• Unghi de vizionare: 172° (H) / 178° (V), la C/R > 10
• Caracteristici superioare imagine: SmartImage
• Culori afișaj: Compatibilitate culori: 1,07 miliarde 

culori (8 biţi + FRC)
• Frecvenţă de scanare: 30 - 99 kHz (H) / 30 - 80 Hz 

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

Conectivitate
• USB: USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
• Intrare semnal: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 x 1, 

HDMI 1.4 (cu MHL) x 1, HDMI 1.4 x 1
• Intrare sincronizare: Sincronizare separată, 

Sincronizare la verde
• Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Ieșire căști

Confort
• Difuzoare încorporate: 7W x 2 cu DTS sound
• MultiView: Mod PIP/PBP, 2x dispozitive
• Confort utilizator: SmartImage, Multiview, 

Utilizator, Meniu, Activare/Dezactivare
• Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Finlandeză, 

Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, 
Japonia, Coreeană, Lustruiește, Portugheză, Rusă, 
Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză 
tradiţională, Turcă, Ucraineană, Portugheză 
braziliană, Cehă

• Alte avantaje: Blocare Kensington
• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7

Stand
• Înclinare: -5/20 grad

Alimentare
• Mod pornit: 41 W (nominal) (conform metodei de 

testare EnergyStar 6.0)
• Mod Standby: < 0,5 W (nominal)
• Mod Oprit: <0,3 W (nominal)
• Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb, 

Mod standby - alb (intermitent)
• Sursă de alimentare: 100-240VAC, 50-60Hz, 

Externă

Dimensiuni
• Produs cu stativ (înălţime max.): 826 x 479 x 

220 mm
• Produs fără suport (mm): 826 x 383 x 88 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 962 x 601 x 292 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 10,28 kg
• Produs fără suport (kg): 7,77 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 12,24 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 

40°C °C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° 

C °C
• Umiditate relativă: 20%-80 %
• Altitudine: Funcţionare: +12.000ft (3.658m), 

Nefuncţionare: +40.000ft (12.192m)
• MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fără iluminare de 

fundal)

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: EnergyStar 6.0, 

EPEAT Silver, TCO edge, RoHS
• Material de ambalare reciclabil: 100 %
• Substanţe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără 

mercur, Fără plumb

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, 

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

Carcasă
• Ramă faţă: Negru/Gri
• Capac spate: Alb
• Picior: Negru/Gri
• Finisaj: Glossy/Textură
•
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Specificaţii
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* Raza arcului de curbă al afișajului în mm
* Acest afișaj Philips este certificat MHL. Totuși, dacă dispozitivul dvs. 

MHL nu se conectează și nu funcţionează corect, consultaţi 
întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct 
furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului 
dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific 
MHL pentru ca acesta sa funcţioneze

* Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat și un cablu MHL (nu este 
inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul 
dispozitivului dvs. MHL.

* Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică 
funcţiei de încărcare MHL

* Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă 
www.mhlconsortiun.org

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

http://www.philips.com

