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1. Fontos

1. Fontos
Ez a monitor orvosi berendezésekkel együtt 

adatok megjelenítéséhez való. A tárgybeli Philips 

(IEC/EN60601-1).

1.1 

HJ-S) az Monitor lényeges részegysége.

A jelbemenethez/jelkimenethez és egyéb 

berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó 
UL / IEC szabványoknak (pl. az informatikai 

a rendszerekre vonatkozó UL 60601-1 és ANSI/
AAMI ES60601-1 / IEC 60601 szabványsorozatnak 
és a gyógyászati elektromos készülékekre 

A hálózati tápkábel vagy eszközcsatoló a készülék 

karbantartást vagy tisztítást végez. Bekapcsolt 

a hirtelen megugró áramtól megsérülhetnek az 
érzékeny elektronikus részegységek.

Besorolás
Vízbehatolással szembeni védelem fokozata: 
IPX0

gyúlékony altatógáz-keverék jelenlétében 

besorolás)
Üzemmód: Folyamatos
Áramütés elleni védelem jellege: I. osztályú ME 
készülék 
Nincs alkalmazott rész.

Leállítási eljárás

Zárjon be minden alkalmazást
Állítsa le az operációs rendszert

Válassza le a hálózati tápkábelt
Távolítsa el az összes eszközt

Biztonsági szimbólumok magyarázata
Az alábbi biztonsági szimbólumok további 
magyarázatképpen szolgálnak az Ön tájékoztatása 
érdekében.

 
Kizárólag az ANSI/AAMI ES60601-
1 és CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1 

tekintetében.

DOKUMENTUMOKBAN!

Áram típusa - AC

Egyenáram

2006/95/EK; Európai elektromágneses 
kompatibilitásról szóló irányelv 
2004/108/EK.

A monitor megfelel az EN60601-
1 és IEC60601-1 Európai szabvány 
követelményeinek.

Tápfeszültség "BE"

Tápfeszültség "KI"

Orvosi berendezések Kizárólag az 
ANSI/AAMI ES60601-1:2005 és 
CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1:2008 

tekintetében.

 Megjegyzés
Figyelem: A sérülések elkerülése érdekében 
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és az adott ország biztonsági normáinak 

1.2 EMC információ

Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás – valamennyi BERENDEZÉSRE és 
RENDSZERRE vonatkozóan
A monitor az alábbiakban részletezett elektromágneses környezetben használható. A monitor megvásárlójának vagy 

Kibocsátási teszt

1. csoport energiát. Ennek következtében a rádiófrekvencia-kibocsátás nagyon 

elektronikus berendezésekben. 

B osztályú

Harmonikus kibocsátás

IEC 61000-3-2
D osztályú

Feszültségingadozások/
villódzáskibocsátások

IEC 61000-3-3
Megfelel

nem érinti egyszerre a SIP/SOP készüléket 
és a beteget.

berendezést és a beteget.
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RENDSZERRE vonatkozóan
A monitor az alábbiakban részletezett elektromágneses környezetben használható. A monitor megvásárlójának vagy 

IEC 60601 
vizsgálati szint

Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

6 kV érintkezéssel 6 kV érintkezéssel
burkolólapból álljon. Ha a padló 

relatív páratartalom nem lehet kevesebb 
mint 30%.

Elektromos gyors 
tranziens/impulzus  
IEC 61000-4-4

2 kV áramellátási 
vezetékek esetén

1 kV bemeneti/
kimeneti vezetékek 
esetén

2 kV áramellátási 
vezetékek esetén

1 kV bemeneti/kimeneti 
vezetékek esetén

kereskedelmi létesítményre vagy 

megfelelnie.

Túlfeszültség 

IEC 61000-4-5

1 kV vezeték és 
vezeték között 

2 kV vezeték és föld 
között

1 kV vezeték és vezeték 
között

2 kV vezeték és föld 
között

kereskedelmi létesítményre vagy 

megfelelnie.

feszültségkimaradások 
és feszültségváltozások 
az áramellátó bemeneti 
vonalakon. 

IEC 61000-4-11 

<5% UT (>95%-os 
letörés az UT-ben) 

40% UT (60%-os 
letörés az UT-ben) 
5 perióduson át

70 % UT (30 %-os 
letörés az UT-ben) 
25 perióduson át

<5% UT (>95%-os 
letörés az UT-ben) 
5 másodpercen át

<5% UT (>95%-os 
letörés az UT-ben) 

40% UT (60%-os letörés 
az UT-ben) 5 perióduson 
át

70 % UT (30 %-os 
letörés az UT-ben) 
25 perióduson át

<5% UT (>95%-os 
letörés az UT-ben) 
5 másodpercen át

kereskedelmi létesítményre vagy 

kell megfelelnie. Ha a monitor 
felhasználójának szüksége van a 
rendszer áramkimaradások alatti 

hogy szünetmentes áramforrásról vagy 

A hálózati tápfeszültség 
frekvenciájához (50/60 
Hz) tartozó mágneses 

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvenciájú mágneses terek 
értékeinek a tipikus ipari vagy kórházi 

mozogniuk.

 Megjegyzés
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BERENDEZÉSRE és RENDSZERRE vonatkozóan 
A monitor az alábbiakban részletezett elektromágneses környezetben használható. A monitor megvásárlójának vagy 

teszt
IEC 60601 vizsgálati 
szint szint

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz – 80 MHz

3 V/m

3 Vrms

3 V/m

kommunikációs eszközöket nem szabad közelebb 

egyenlettel számított ajánlott távolság.

Ajánlott elválasztási távolság: 

P

P  80 MHz to 800 MHz

P

ahol a P  a maximális kimeneti teljesítmény wattban 

elválasztási távolság méterben (m).

a.  

b.  
okozhatnak interferenciát: 

 Megjegyzés
80 MHz-nél és 800 MHz-nél a magasabb frekvenciatartományt kell figyelembe venni.
Ezek az irányelvek nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedése 

elekromágneses környezet értékelése céljából megfontolandó az elektromágneses helyszíni 

áthelyezése.

értéket.
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vonatkozóan: 

vételével – az alábbiakban ajánlott minimális üzemeltetési távolságot.

kimeneti teljesítménye 
(W)

 

150 kHz – 80 MHz

d  = 1,2 P

80 MHz – 800 MHz

d = 1,2 P

800 MHz – 2,5 GHz

d = 2,3 P

1

10

100 12 12 23

 Megjegyzés

ajánlott elválasztási távolság d 
P a maximális kimeneti teljesítmény wattban (W) megadva az adó 

gyártója szerint. 
80 MHz és 800 MHz esetében a nagyobb frekvenciatartományra alkalmazandó elválasztási távolság 
érvényes.
Ezek az irányelvek nem minden helyzetben érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedése 
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1.3 
karbantartás

 Figyelmeztetések

állítsa le.
A berendezés módosítása tilos.

mechanikai veszélyeket okozhat.

amikor a monitort beköti és használja.

Tartsa a monitort távol a közvetlen 

rongálódását eredményezheti.

a monitor elektronikus alkatrészeinek 

egyenáramú tápkábel kihúzásával kapcsolja 

Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati 
tápkábelt használja. Ha a csomagolás esetleg 

lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel. 
(Forduljon a Fogyasztói Információs 
Központ Ügyfélszolgálatához)

A monitort ne üsse meg vagy ejtse le 

Karbantartás
Hogy megóvja a monitort az esetleges 

monitorpanel felületét. A monitor 
mozgatása közben az emeléshez mindig 
a keretet fogja meg. Soha ne emelje fel a 

kezét vagy ujját.

ideig nem fogja használni.

Azonban soha ne használjon szerves 

ammónia alapú folyadékokat a monitor 
tisztítására.
Az áramütés és a készülék maradandó 

túlzottan nedves környezet hatásának.

Ha a monitor belsejébe idegen anyag vagy 

ki a hálózat tápkábelt. Ezután távolítsa el az 

monitort a márkaszervizbe.

hatásának kitett helyen.
A monitor legjobb teljesítményének 
fenntartása és minél hosszabb élettartama 

páratartalom-tartományba esik.

Páratartalom: 30% – 75%
Légköri nyomás: 700 – 1060 hPa



7

1. Fontos

Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban

tartalmat jelenít meg. Ha az LCD-monitor 
hosszú ideig állóképet vagy mozdulatlan 

neveznek.

jól ismert jelenség az LCD panel 
technológiában. Az esetek többségében a 

 Figyelem

Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

Szerviz
A készülékházat kizárólag a szerviz 
szakképzett munkatársai nyithatják ki.

összeszereléshez szükséges dokumentumra 

A szállítással kapcsolatos információkért 

Soha ne hagyja a monitort közvetlen 
napfényben álló gépkocsiban/
csomagtartóban.

 Megjegyzés

ha betartották a Kézikönyv kezelési utasításait.

1.4 

kell venni a terméknél. 

Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok 

 Megjegyzés
Ez az ikon fontos információkat és tippeket 

használni számítógépét.

 Vigyázat

segítségével elkerülheti az esetleges 
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

tartószerelvényt használjon.

 Figyelem

a problémát.

Ne kísérelje meg a készülék módosítását a 
gyártó engedélye nélkül. 
Ez a monitor nem használható kritikus 

rendszerekhez.

 FIGYELMEZTETÉS
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1.5 A termék és a csomagolóanyag 
megsemmisítése

This marking on the product or on its 

Directive 2012/19/EU governing used electrical 

not be disposed of with normal household 
waste. You are responsible for disposal of 
this equipment through a designated waste 
electrical and electronic equipment collection. 
To determine the locations for dropping off 

organization that serves your household or the 
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can 
be recycled and reused. Specialized companies 
can recycle your product to increase the 
amount of reusable materials and to minimize 
the amount to be disposed of. 

All redundant packing material has been 
omitted. We have done our utmost to make the 
packaging easily separable into mono materials.

how to dispose of your old monitor and packing 
from your sales representative. 

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product must not be 
disposed of with your other household waste. 

your waste equipment by handing it over to 
a designated collection point for the recycling 
of waste electrical and electronic equipment. 
The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will 

help to conserve natural resources and ensure 
that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment. For more 
information about where you can drop off 

waste disposal service or the shop where you 
purchased the product

Taking back/Recycling Information for 
Customers
Philips establishes technically and economically 
viable objectives to optimize the environmental 

service and activities.

making products that can easily be recycled. At 

participation in national take-back initiatives 

which recycle all materials (products and related 
packaging material) in accordance with all 
Environmental Laws and taking back program 
with the contractor company. 

Your display is manufactured with high quality 
materials and components which can be 
recycled and reused.

To learn more about our recycling 
program please visit: http://www.philips.
com/sites/philipsglobal/about/sustainability/
ourenvironment/productrecyclingservices.page.

 

magánháztartásokban. 
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1.6 AntiMicrobial készülékház
A mikrobák világszerte egyre nagyobb 
problémát jelentenek a kórházakban és 

okozhatnak. A Philips klinikai vizsgálati 

mivel JIS z2801 kompatibilis antimikrobiális 

ami gátolja az elterjedt mikroorganizmusok 

 Megjegyzés

mivel potenciálisan megrongálhatja a 

bevonatát.
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2. A monitor beállítása

2.1 Üzembe helyezés

  A csomag tartalma

Dual-link DVI cable

DP cableUSB cable

C272P4

Audio cable

AC/DC Adapter
2013

使用产品前请阅读使用说明

保留备用

user s manual

  A monitorállvány felszerelése
1. 

2. Fogja meg az állványt mindkét kezével.

hogy a talpat szorosan az állványhoz 
rögzítse.

1

3

2

Hangkábel



11

2. A monitor beállítása

  Csatlakozás a számítógéphez

1 2 3 4 5

6
7

1 2

4

3

6

8

10

9

9

1   Hálózati adapter
2   DisplayPort bemenet
3   DVI bemenet
4   
5   DisplayPort kimenet
6   Audió bemenet
7   Kensington lopásgátló zár
8   Fülhallgató csatlakozó
9   Webkamera USB-csatlakozó
10   DisplayPort bemenet

monitor csatlakoztatható

között futó kábel segítségével. 

DP IN

DP IN

DP OUT

DP cable

DP cable

 Megjegyzés

függ. Tekintse meg a grafikuskártya 
gyártójának weboldalát és mindig használja 

adatátvitel érdekében DisplayPort 1.2 kábel 
használatát javasoljuk.

DisplayPort Daisychain On (Be
módra kell állítania az OSD menüben. (A 

Off (Ki
módra van állítva.)
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Amennyiben grafikuskártyája vagy 
videokimenete nem rendelkezik DisplayPort 

lépjen vissza az OSD menüre és állítsa a 
DisplayPort Daisychain  elemet Off 

(Ki  módra.

 Figyelem

DisplayPort bemeneti forrást a [DP IN] porthoz 
csatlakoztatja.

2.2 A monitor kezelése

5 4

3

2 17 6

10 9 8

1
illetve kikapcsolása. 

2
Az OSD menü elérése.  

3 Az OSD menü beállítása. 

4

Felhasználói preferencia 
kulcs. Testreszabhatja saját 

"felhasználói kulccsá" váljon.
5 PIP/PBP/Ki/Csere
6 . 

7

SmartImage gyorsgomb. Hét 
üzemmód közül választhat: Clinical 

Video Standard 
SmartUniformity és Off (Ki).

8

9

10 Mikrofon

  
személyre szabása

Ez a gyorsgomb kedvenc funkciógombjának 
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1. Nyomja meg a 
OSD menü aktiválásához.

2. 
[OSD Settings] (OSD beállítások) elemének 

 
gombot.

3. User] 
(Felhasználói
nyomja meg a  gombot.

4. 
funkció kiválasztásához: [Input] (Bemenet
[  Source] (  forrás Volume] 
( ) vagy [PowerSensor].

5. Nyomja meg az  gombot a választás 

Vagy megnyomhatja a  gyorsgombot 

kiválasztott funkciója jelenik meg a gyors eléréshez. 

 Source] (  forrás) 

a   gombot
az [  Source] (  forrás) menü.

Például lejátszhatja MP3 lejátszójának tartalmát 
a monitor [  In] (  Be) portjához 

a [HDMI 1 HDMI 2] vagy [DisplayPort] 
csatlakozón csatlakoztatott videó forrást játszik 
le.

1. Nyomja meg a 
OSD menü aktiválásához.

2. 
] ( ) elemének 

 
gombot.

3. 
[  Source] (  forrás) elem 

 
gombot.

4. 
az kívánt audió forrás kiválasztásához: 
[DisplayPort HDMI 1 HDMI 2] vagy 
[  In] (  Be).

5. Nyomja meg az  gombot a választás 
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 Megjegyzés
Amikor legközelebb bekapcsolja ezt a 

használt audió forrást fogja kiválasztani.

hogy új audió forrását állíthassa be 
alapértelmezettként.

  Az OSD menü leírása

Valamennyi Philips monitor rendelkezik 

monitorok funkcióinak közvetlen kiválasztását 

A fenti OSD menüben megnyomhatja a 

Az OSD menü
Az alábbiakban található az OSD menü 
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja 

módosításokat végezni.
Main menu Sub menu

Picture

OSD Settings

Setup

Language

Color

Input

PowerSensor

Audio

PIP / PBP

Horizontal

Vertical

Transparency

OSD Time Out

Resolution Notification

DisplayPort Daisychain

Reset

Information

English, Deutsch,  Español,  Ελληνική,  Français,  Italiano,  Maryar,  Nederlands,  
Português, Português do Brasil,  Polski,  Русский,  Svenska,  Suomi,  Türkçe,  
Č š ,  Українська,  ,  ,  ,  

Color Temperature

sRGB

User Define

On

Off

DVI

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort

SmartResponse

Picture Format

Contrast

BlackLevel

SmartTxt

Brightness

Volume

Mute

Audio Source

SmartFrame

Pixel Orbiting

Over Scan

User

Power On Logo

Stand-Alone

PIP Position

PIP / PBP Mode

Swap

PIP Size

PIP / PBP Input

0~100

0~100

Off, 1, 2, 3, 4

5s, 10s, 20s, 30s, 60s

Input, Audio Source, Volume, PowerSensor

On, Off

On, Off

Yes, No

On, Off

5000K, 6500K, 7500K,
8200K, 9300K, 11500K

Red: 0~100

Green: 0~100

Blue: 0~100

0, 1, 2, 3, 4

0~100

0~100

On, Off

On, Off

DisplayPort, HDMI1, HDMI2, Audio In

Off, Fast, Faster, Fastest

0~100

On, Off

0~100

Wide screen, 4:3, 1:1

On, Off

On, Off

On, Off

Small, Middle, Large

Top-Right, Top-Left, 
Bottom-Right, Bottom-Left

DVI, HDMI1, HDMI2 / DisplayPort

Off, PIP, PBP
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  Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A monitor optimális teljesítményét saját 

képfrissítés mellett nyújtja. Ha a monitort 

es képfrissítés mellett a legjobb eredmény 
érdekében).

kikapcsolható az OSD (On Screen Display) 
menü Beállítás menütételében.

 Fizikai funkció

Elforgatás

150mm

Elforgatás
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2.3 MultiView

Az ultra nagy felbontású Philips MultiView 

kényelmesen megtapasztalhatja a csatlakozási 

praktikus módon több tartalomforrást tekinthet 

egy asztalon. 

 funkciót 
gyorsgombbal

1. Nyomja meg a  gyorsgombot 

2. Megjelenik a MultiView választómenü. 

választáshoz.

3. 
automatikus kilépéshez nyomja meg a   
gombot.

 funkciót 
az OSD menüben

 gyorsgomb közvetlen 
megnyomása mellett a MultiView funkciót az 
OSD menüben is kiválaszthatja.

1. Nyomja meg a 
OSD menü aktiválásához.

2. 
[PIP / PBP
nyomja meg a  gombot.

3. 
[PIP / PBP ] ( ) elemének 

 
gombot.

4. [PIP] 
vagy [PBP] elem választáshoz.

5. Most visszaléphet a [PIP / PBP Input] (PIP / 
PBP bemenet PIP Size] (PIP méret) [PIP 
Position] (PIP helyzet) vagy [Swap] (Csere) 
elem beállításához.

6. Nyomja meg az  gombot a választás 
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 MultiView az OSD menüben
 ( ): A 

MultiView-nak két üzemmódja van: [PIP] 
és [PBP].

[PIP]:  Kép-a-képben

Másik jelforrás megnyitása 
egy mellékablakban. B

A (main)

Ha a mellékforrás nem B
A (main)

[PBP]:  Kép a kép mellett

Másik jelforrás megnyitása 

mellékablakban. A (main) B

Ha a mellékforrás nem 

A (main) B

 Megjegyzés
A kép tetején és alján fekete sáv jelenik meg a 
helyes képarány megjelenítése érdekében PBP 
módban.

PIP / PBP Input (PIP / PBP bemenet): Négy 

mellékjelforrásként: [DVI HDMI 1
[HDMI 2] és [DisplayPort].

Bemenetek DP DVI HDMI 1 HDMI 2

(xl)

DP
DVI

HDMI 1
HDMI 2

PIP Size (PIP méret): Aktivált PIP mellett 
háromféle mellékablak méret közül 
választhat: [Small] (Kicsi ] 
( Large] (Nagy).

B
A (main)

Small

Middle

Large

PIP Position (PIP helyzet): Aktivált PIP 
mellett négyféle mellékablak helyzet közül 
választhat:

Fent-balra Fent-jobbra

B
A (main)

B
A (main)

Lent-balra Lent-jobbra

B
A (main) A (main)

B
Swap (Csere): 
cseréli fel. 
Az A és B forrás felcserélése [PIP] módban: 

B
A (main)

A
B (main)

Az A és B forrás felcserélése [PBP] módban: 

A (main) B B (main) A

Off (Ki):  A MultiView funkció leállítása. 

A (main)

Nagy

Kicsi



18

2. A monitor beállítása

 Megjegyzés
Swap ( ) végrehajtása esetén a videó és 
audió forrásának cseréje egyszerre történik 
meg. (További részletekért lásd: 13 

2.4 Távolítsa el a talpszerelvényt 
VESA konzol használatához

megrongálódás és sérülés minden formáját.

1. Állítsa a monitortalpat a maximális 
magasságra.

2. 

Emelje meg a monitorállványt.

3. A kioldó gomb lenyomása mellett döntse 
meg a talpat és csúsztassa ki.

 Megjegyzés

fogad.
(Csavar típusa: M4x10)

100mm

100mm
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3. Képoptimalizálás

3. Képoptimalizálás

3.1 SmartImageCLINIC

A SmartImageCLINIC

optimalizálja a megjelenítést a különféle 

CLINIC 

hogy kedvenc tartalmát optimálisan jelenítse 
meg. A SmartImageCLINIC

érdekében.

A SmartImageCLINIC

A SmartImageCLINIC az Ön által kiválasztott 

legjobb megjelenítés érdekében – mindezt valós 

 A SmartImageCLINIC

1. Nyomja meg a  gombot a SmartImageCLINIC 

2. Nyomja meg többször a   gombot hogy 
a 

3. A SmartImageCLINIC

kiválasztást.
Hét üzemmód közül választhat: Clinical D-image 

SmartUniformity és Off (Ki).

CLINIC

Clinical D-image

Text

Off

Video

SmartUniformity

Standard

sRGB image

l

A monitoroknak az orvosi képeket egységesen 

a megbízható diagnózisok felállítása 
érdekében. Az orvosi szürkeárnyalatos képek 
megjelenítése normál monitorokon a legjobb 

használatra. A Clinical D-image (klinikai 

szürkeárnyalatos megjelenítést nyújtsanak. 

technológia használatával a Philips egységesen 
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3. Képoptimalizálás

lásd: http://medical.nema.org/.

növeli a szöveges tartalom kontrasztját 

optimálisan jeleníti meg a szöveget a 

sRGB Image (sRGB kép)

színegyeztetéshez használt sötétebb 
körülmények helyett.

:  Ez az üzemmód növeli a 

és aktiválja a dinamikus kontrasztot. A képek 
borotvaélessé válnak. A videók sötétebb 
területeinek részletei láthatóvá válnak a 

részesül.

gyári alapbeállításokra.
SmartUniformity: 

elterjedt jelenség az LCD-monitorok körében. 

SmartUniformity szolgáltatás engedélyezésével 
a megjelenítés egységessége több mint 95%-ra 

biztosít.
Off (Ki):  Nincs SmartImageCLINIC általi 
optimalizálás.

3.2 Philips SmartControl Premium
A Philips új SmartControl Premium szoftvere 
segítségével monitorját könnyedén vezérelheti 

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a 

hogy a Philips monitorokkal még jobb élményt 
nyújtson!

  Üzembe helyezés
Kövesse az utasításokat az üzembe helyezés 
elvégzéséhez. 
A telepítés befejezése után már elindíthatja 
a szoftvert. 

parancsikonra.

A SmartControl Premium telepítését 

A varázsló végigvezeti a monitor 
beállításának lépésein.

is elindíthatja a varázslót.

panelba lép.
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3. Képoptimalizálás

Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.

felhasználó visszavonhatja az üzembe 
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3. Képoptimalizálás

Color (Szín) menü 

(Színkalibráció) és SmartImage elemek 
beállítását (Lásd a SmartImage szakaszt).
Az utasítások követésével elvégezheti a 
beállítást.
Tekintse meg az alábbi táblázatot az Ön 

Példa Color Calibration (színkalibrációra)

1. A "Show Me (Mutasd meg)" elindítja a 
színkalibráció oktatóprogramját. 
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3. Képoptimalizálás

2. 
színkalibrációs szekvenciát.

3. A Quick View (Gyorsnézet) betölti ez 

4. A Cancel (Mégsem) gombra kattintva 
térhet vissza a Color (Szín) induló 

5. Színkalibráció engedélyezése - 
alapértelmezésképpen be van kapcsolva. 

színkalibrációt és kiszürkíti a Start és Quick 
View (gyorsnézet) gombokat.

6. Szabadalmi információkat kell tartalmaznia a 

léphet.
A Cancel (Mégsem) bezárja a 
felhasználói felületet és visszatér a Plug in 

SmartImage

megjelenítési beállításokat érjék el. 

Az Entertainment (Szórakozás) beállítása esetén 

engedélyezettek.

Eco Power menü

Options (Opciók) menü
Options (Opciók) >Preferences (Preferenciák) 

(Preferenciák) elemet az Options (Opciók) 

kizárólag a Help (Súgó) és Options (Opciók) 
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3. Képoptimalizálás

Megjeleníti a jelenlegi preferencia-beállításokat. 
A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet a 

Az Enable Context Menu (Helyi menü 
engedélyezése) elem az asztalon 
alapértelmezésképpen (Be) értékre van 
állítva. Az Enable Context Menu (Helyi 
menü engedélyezése) menün láthatóak a 

helyi menüjében. A Letiltva választásával 
eltávolíthatja a SmartControl Premium elemet 

Az Enable Task Tray menu (Tálcamenü 
engedélyezve) ikon alapértelmezésképpen 
(Be) értékre van állítva. Az Enable Context 
Menu (Helyi menü engedélyezése) megjeleníti 
a SmartControl Premium tálcamenüjét. A 
tálcaikonra végzett jobb kattintás megjeleníti 

Exit (Kilépés). Amikor az Enable Task Tray menu 

csak az EXIT (Kilépés) elem látható.

alapértelmezésképpen be van jelölve (Be). 
Letiltása esetén a SmartControl Premium 
nem indul rendszerindításkor és nem lesz 
a tálcán. A SmartControl Premium indítása 

programfájlból lehetséges. Ha ez a négyzet 

indításkor futtatásra beállított érték sem.
Átlátszóság mód engedélyezése (csak Windows 

- Csak akkor 

elforgatás)

Options (Opciók) >Input (Bemenet) - Csak akkor 
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3. Képoptimalizálás

Megjeleníti a Source (Forrás) utasítás panelt és 
a jelenlegi forrásbeállítást. 

ez a panel nem látható.
Options (Opciók) >Theft Deterrence (Lopásgátlás) 
- A Theft Deterence Pane (Lopásgátlás panel) csak 

menüben kiválasztja a Theft Deterrence Mode 
(Lopásgátlás üzemmód) elemet.

A Theft Deterrence (Lopásgátlás) aktiválásához 
kattintson az Enable Theft Deterrence Mode 

A felhasználó kizárólag 4-9 számjegyet 
tartalmazó PIN-t adhat meg.
A PIN megadása után az Accept (Elfogad) 

A perc érték minimális beállítása 5 perc. A 
csúszka alapértelmezésképpen 5-re van állítva.
A monitort nem kell más gazdához 

mode (Lopásgátlás üzemmódba) lehessen lépni.
A PIN létrehozása után a Theft Deterrence 
(Lopásgátlás) panelen megjelenik a Theft Deterrence 
(Lopásgátlás) engedélyezve üzenet és látható lesz a 

A Theft Deterrence (Lopásgátlás) engedélyezve 
üzenet látható.
Theft Deterrence Mode (Lopásgátlás 

a PIN-t. A gomb biztonságos PIN weboldalt 
nyit meg.

Options (Opciók) > MultiView

megtekintsék PIP és PBP módban. Kattintson a 
vörös gombra a MultiView mód kiválasztásához.

PIP mód: 
Input (Bemenet) és Audio (Hang) 
választása.



26

3. Képoptimalizálás

PBP mód: Input (Bemenet) és Audio 
(Hang) választása.

Manual (Felhasználói kézikönyv) elemet a Help 

.

ha kiválasztja a Version (Verzió) elemet a Help (Súgó) 
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3. Képoptimalizálás

A Context Sensitive Menu (helyi menü) 
alapértelmezett beállítása Engedélyezett.

Ha bejelölik az Enable Context Menu (Helyi menü 

látható lesz.

A Context Menu (helyi menü)
tartalmaz:

– Hierarchikus menüben mutatja a mentett 

PIPa jel mutatja a jelenleg kiválasztott értéket. 

– Megnyitja a SmartControl Premium 

(Kikapcsolva).

Bal kattintással elindíthatja az alkalmazást.

A tálca öt elemet tartalmaz:

Help (Súgó) – A Felhasználói útmutató fájl 
elérése: Megnyitja a Felhasználói útmutató 

Check for Update (Frissítés keresése) – a 
felhasználót a PDI induló oldalra juttatja 

verziójánál újabb változat.

terméknév.
Exit (Kilépés) – A SmartControl Premium 
bezárása.

A SmartControl Premium újbóli futtatásához 
jelölje ki a SmartControl Premium elemet a 
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3. Képoptimalizálás

Tálcamenü letiltva
Amikor a tálcamenü a preferenciák mappában le 

Startup (Futtatás indításkor) elemet az Options 

menüben.

 Megjegyzés
A fejezet ábrái kizárólag hivatkozási célt 
szolgálnak. A SmartControl szoftver verziója 

weboldalt www.portrait.com/dtune/phl/enu/
index
legfrissebb verzióját.

3.3 
 SmartDesktop

A SmartDesktop a SmartControl Premium-ban 
található. Telepítse a SmartControl Premium-ot és 
válassza ki a SmartDesktop-ot az Options (opciók) 
közül.

Az Align to partition (Partícióhoz igazítás) 

a meghatározott particióba.
Válassza ki a kívánt partíciót az ikonra 
kattintva. A partíció alkalmazásra kerül az 
asztalon és az ikon kiemelve jelenik meg.

ad a rács megtekintésére.

 

áthúzható a tartományba és automatikusan 

Ha az ablak és egér kurzor a tartományon belül 
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 Megjegyzés

láthatósága áthúzás alatt) le van tiltva. Az 
engedélyezéshez:

1. 

2. Kattintson az Advanced system settings 
Vista 

szövegoszlopban található) 
3. 

kattintson a Settings (Beállítások) elemre.
4. 

contents while dragging (Ablaktartalom 

kattintson az OK gombra.

Vista:

(Testreszabás) > "Window Color and 
Appearance" (Ablak szín és megjelenés) 
> Kattintson az "Open Classic appearance 
properties for more color options" (Klasszikus 
megjelenés tulajdonságok megnyitása további 
szín opciókért) fülre > Kattinson a "Effects" 
(Hatások) gombra > jelölje ki az "Show window 
contents while dragging" (Ablaktartalom 
láthatósága áthúzás közben) elemet.

XP:
"Display Properties" (Megjelenítés tulajdonságai) 
> "Appearance" (Megjelenés) > "Effects..." 
(Hatások...) > jelölje meg a "Show window 
contents while dragging" (Ablaktartalom 
láthatósága áthúzás alatt) elemet.

Win 7:

Win 8:
Windows 8 alatt végezzen jobb kattintást a 

> Advanced System Settings (Speciális 

rendszerbeállítások) (Bal oldali sáv) > 
Teljesítmény rész - Settings (Beállítások) > 
Show Windows contents while dragging 
(Ablaktartalom megjelenítése elhúzás közben 
elemet).

 Címsor opciók
Az Desktop partition (Asztal partíció) az aktív 

hogy áthúzná. Irányítsa a kurzort az aktív ablak 

 Jobb kattintás menü
Kattinson a jobb egérgombbal a Desktop 

menü megtekintéséhez.

1.  – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak több 
ablakot kell küldenie ugyanarra a partícióra. 
A Ablak keresése funkció minden nyitott 
ablakot meg fog mutatni és a kiválasztott 
ablakot a sor elejére fogja tenni.

2. Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
Az Desktop Partition (Asztal Partíció) 
megmutatja az éppen kiválasztott partíciót 
és a felhasználónak gyors változtatásokat 
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 Megjegyzés

partíció megváltoztatásához. A kijelölt ikon az 
éppen aktív partíciót mutatja.

3.  (Partíció azonosítása) – 
Megjeleníti a rácsvonalakat az asztalon az 
aktuális partíció számára.

4. Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 
Ki) – Engedélyezi/letiltja az áthúzáskori 
automatikus illesztés funkciót.

5.  (Kilépés) – Bezárja az Desktop 
Partition (Asztal Partíció) és Display Tune 

Display 

parancsikonnal az asztalon.

 Bal kattintás menü
A Desktop Partition (Asztal Partíció) ikonon 
bal kattintással gyorsan tud aktív ablakot küldeni 

húznia. Az egérgomb felengedésével az ablakot 
elküldi a kijelölt partícióra.

címsorban is támogatott funkciót (a bármely 

kivételével).

(Ablakok keresése) – 
Bizonyos esetekben a felhasználónak több 
ablakot kell küldenie ugyanarra a partícióra. 
A Ablak keresése funkció minden nyitott 
ablakot meg fog mutatni és a kiválasztott 
ablakot a sor elejére fogja tenni.
Desktop Partition (Asztal Partíció) – 
Az Desktop Partition (Asztal Partíció) 
megmutatja az éppen kiválasztott partíciót 
és a felhasználónak gyors változtatásokat 

látható.
 (Partíció azonosítása) – 

Megjeleníti a rácsvonalakat az asztalon az 
aktuális partíció számára.
Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés 
Ki) – Engedélyezi/letiltja az áthúzáskori 
automatikus illesztés funkciót.
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 SmartDesktop Partíció Meghatározások

Név Leírás Kép
Teljes Asztal Minden beállítást alkalmaz a teljes asztalon.

Vízszintes

-

A 270 számára 1. Partíció lent 2. és 3. partíció fent.
Assesses the screen resolution and divides the display 

regions

felosztva.

és 3. Vízszintes Partíció bal oldalon lesz.

és 3. Vízszintes Partíció a jobb oldalon lesz.
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Név Leírás Kép
Vízszintes lenti felosztás

felosztva.

-

-
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4. PowerSensor™

4. PowerSensor™
 

érzékeli a felhasználó jelenlétét.

szín stb.).
Ha a monitor fényereje 100%-os értékre van 

kal csökkenti az energiafogyasztást.

A felhasználó nincs jelen

ttaW ttaW

A fenti ábrán látható energiafogyasztás kizárólag 
szemléltetési célt szolgál.

 Beállítás

Alapértelmezett beállítások

Egyéni beállítások

érzékelési jel. A PowerSensor maximális hatékonysága 

hogy közvetlenül a monitorral szemben legyen.

Ha a monitortól 100 cm-nél nagyobb távolságra 

maximális érzékelési jelet (4-es beállítás)

ruházatot visel.

Gyorsgomb

Landscape mode

Portrait mode

A fenti ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják 
és nem feltétlenül tükrözik a készüléktípus pontos 
kijelzését.

H
Ha a PowerSensor az alapértelmezett tartományon 

lépések végrehajtásával módosíthatja az érzékelés 
beállításait:

Nyomja meg a 

Nyomja meg a PowerSensor gyorsgombot.
Megtalálja a beállító sávot.
Adja meg a PowerSensor érzékelési módjához a 

Önt az adott pozícióból.
A PowerSensor funkció kizárólag vízszintes 

PowerSensor automatikusan bekapcsol.

 Megjegyzés
A manuálisan kiválasztott PowerSensor üzemmód 

PowerSensor valamilyen okból túlzottan érzékenynek 
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5. Beépített webkamera mikrofonnal

5. Beépített webkamera 
mikrofonnal

 Megjegyzés

szükséges a monitor és a PC között.

és audiokonferenciák lebonyolítását az interneten 
keresztül. Üzletemberek számára kínálja a 

vagy a webkamera aktiválása nélkül használja a 

5.1 

támogatja az UVC/UAC (USB Video Class-
kompatibilis / Audio Class-kompatibilis) 

Windows 7 esetén)
Merevlemez-terület: legalább 200 MB

5.2 
A webkamera eszközzel felszerelt Philips monitor 
az USB-porton keresztül továbbítja a kép- és 

USB-kábellel összeköti a monitor oldalsó be- és 
kimenetén található USB-elosztójának Webkamera 
USB-csatlakozójával.

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a monitor 
oldalsó be- és kimenetén található 
Webkamera USB-csatlakozójához.

2. 

3. 

vagy hasonlók. Célra rendelt szoftvert is 

4. A webkamera készen áll a csevegésre vagy az 
internetes telefonálásra.

5. Indítsa el a hívást a szoftver utasításainak 
követésével.

 Megjegyzés
Videohívás indításához megbízhtó 

és szoftverrel (pl. Internet Messenger vagy 
videotelefon program) kell rendelkeznie. 

videotelefon szoftverrel rendelkezik. A videó 
és audió teljesítmény nagyban függ a két végen 

rendelkeznie.
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6. 

Monitorpanel típusa PLS LCD
Háttérvilágítás LED 
Panelméret
Képarány 16:9
Képpont-méret

SmartContrast 20.000.000:1 
1000:1
12 ms
6 ms

Optimális felbontás
Látószög
Képjavítás SmartImage

56 Hz – 75 Hz
Vízszintes frekvencia 30 kHz – 90 kHz

IGEN
97% - 102%

Delta E <2
Csatlakoztathatóság

Jelbemenet/-kimenet HDMI x2
Bemeneti jel
Audió Be/Ki
Kényelmi funkciók
Beépített hangszóró 2 W x 2
Beépített webkamera
Felhasználói kényelmi szolgáltatá-
sok

OSD nyelvek -

Egyéb kényelmi funkciók
Plug and Play kompatibilitás
Állvány

-5° / +20° 
Elforgatás -65° / +65°
Magasság-beállítás 150 mm
Képelforgatás beállítás 90°

Tápfeszültség
Bekapcsolt állapotban audióval)
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Energiafogyasztás
(EnergyStar tesztmódszer)

Bemeneti feszült- Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség 

Ki
Ki (AC kapcsoló) 0 W 0 W 0 W

Bemeneti feszült- Bemeneti feszültség Bemeneti feszültség 

Alvó mód (készenléti)
Ki
Ki (AC kapcsoló) 0 BTU/h 0 BTU/h 0 BTU/h

Tápegység

Méretek
Termék állvánnyal (Sz x Ma x Mé) 639 x 577 x 191 mm
Termék állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) 639 x 405 x 64 mm

Termék állvánnyal 
Termék állvány nélkül
Termék csomagolással
Üzemi feltételek

Üzemi feltételek
Légköri nyomás: 700 - 1060 hPa

Üzemen kívüli állapot
Légköri nyomás: 500 - 1060 hPa

MTBF 30 000 óra 

IGEN
EPEAT Gold (www.epeat.net)
Csomagolás 100 %-ban újrahasznosítható

EnergyStar IGEN

Anti-microbial készülékház JIS Z2801 Anti-microbial készülékház
Megfelelés és szabványok
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Burkolat
Szín Fehér
Felület Textúra

 Megjegyzés

meg a www.epeat.net

meg a www.philips.com/support oldalt.
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6.1 

 Ajánlott felbontás

V. frek. (kHz) Felbontás F. frekv. (Hz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1600 x 1200
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1080
2560 x 1440

 Megjegyzés

felbontást használja. 
DVI használata esetén Dual-link DVI-kábel 
javasolt a maximális 2560 x 1440 felbontás 
megjelenítéséhez.
A HDMI legnagyobb támogatott 

videolejátszó képességének függvénye.
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6.2 Crystalclear 

aki rendkívül részletes információt igényel 
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7. Energiagazdálkodás

7. 
Amennyiben rendelkezik VESA DPM 

monitor automatikusan 'felébred'. Az alábbi 
táblázat mutatja ennek az automatikus 
energiatakarékossági szolgáltatásnak az 

VESA mód Videó V-szinkr. F-szinkr. Fogyasztott 
energia

LED 
színe 

Aktív BE Igen Igen 50 (max.)
(audióval)

Fehér

Alvó mód 
(készenléti) KI Nem Nem Fehér  

(villogó) 

Ki  
(AC kapcsoló) KI - - 0 W KI

A monitor energiafogyasztásának megmérésére 

Saját felbontás: 2560 x 1440
Kontraszt: 50%

mintázattal
Audió nem aktív (ki)

 Megjegyzés
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8. Szabályozási információk
Congratulations!

social and economic responsibility.  Every 

accredited independent test laboratory.  

Corporate Social Responsibility 
Socially responsible production - working 
conditions and labor law in manufacturing 
country

 

Environmental Management System 

either ISO 14001 or EMAS

 

chromium including requirements for mercury-

Design for Recycling 
Coding of plastics for easy recycling. Limit on 
the number of different plastics used.

 
Minimum one-year product warranty. Minimum 
three-year availability of spare parts. Product 
takeback 

Packaging 
Limits on hazardous substances in product 
packaging. Packaging prepared for recycling

 
Visual ergonomics in products with a display. 

headsets)  Acoustic performance – protection 
against sound spikes (headsets) and fan noise 

keyboard (notebooks)

 

A detailed criteria set is available for download 

and manufacturers. Organizations around the 

them reach their sustainable IT goals. We are 

regional presence in North America and Asia.

ww.tcodevelopment.com

Technology for you and the planet

(Only for selective models)

The OFF mode of Smartimage is used for TCO 
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Lead free display promotes 
environmentally sound recovery 
and disposal of waste from electrical 
and electronic equipment. Toxic 

substances like Lead has been eliminated 
and compliance with European community’s 

on hazardous substances in electrical and 
electronic equipment have been adhered to 
in order to make Philips monitors safe to use 
throughout its life cycle.

EPEAT
(www.epeat.net)

The EPEAT (Electronic 
Product Environmental 
Assessment Tool) program 
evaluates computer 

environmental criteria developed through 
an extensive stakeholder consensus process 
supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public 

monitors based on their environmental 
attributes. EPEAT also provides a clear and 
consistent set of performance criteria for the 

for manufacturers to secure market recognition 
for efforts to reduce the environmental impact 
of its products.

 

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S 
requirement that all registered products meet 

means that these products will consume less 
energy throughout their life.

CE Declaration of Conformity
This product is in conformity with the following 
standards 

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:20
10+A12:2011 (Safety requirement of 
Information Technology Equipment).

requirement of Information Technology 
Equipment).
EN55024:2010 (Immunity requirement of 
Information Technology Equipment).
EN61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 
(Limits for Harmonic Current Emission).
EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage 
Fluctuation and Flicker) following provisions 
of directives applicable.
EN60601-1-2:2007 (Medical electrical 
equipment. General requirements for 

EN50581:2012 (Technical documentation 
for the assessment of electrical and 
electronic products with respect to the 
restriction of hazardous substances).
EN50564:2011 (Electrical and electronic 
household and office equipment — 
Measurement of low power consumption).
2006/95/EC (Low Voltage Directive).
2004/108/EC (EMC Directive).

1275/2008 Implementing Directive 
for Standby and Off mode power 
consumption).

and is produced by a manufacturing 
organization on ISO9000 level.

ISO9241-307:2008 (Ergonomic 

methods for electronic visual displays).
GS EK1-2000:2013 (GS mark requirement).

Frequency Electric and Magnetic fields).
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TUV IEC60601-1 (EN 60601-1:2006 
Medical electrical equipment - Part 1: 
General requirements for basic safety and 
essential performance).
EN 60601-1-2:2007 Medical electrical 
equipment - Part 1-2: General 
requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral 
standard: Electromagnetic compatibility - 

Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

®

have determined that this product 
® 

 
We recommend you switch off the monitor 
when it is not in use for a long time.

 

interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television 

user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the 
following measures: 

Increase the separation between the 
equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on 
a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help.

approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority 
to operate the equipment.

with the monitor when connecting this monitor 
to a computer device. 

rain or excessive moisture. 

FCC Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for Products Marked 

This device complies with Part 15 of the FCC 

conditions: (1) this device may not cause harmful 

may cause undesired operation. 

(FCC Declaration)
 Cet équipement a été testé et déclaré 
conforme auxlimites des appareils 

l'article 15 Des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues de façon à fourir 
une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans le cadre d'une 
installation résidentielle. 
 

pas installé et utilisé selon les consignes 

nuisibles aux communications radio.  

d'interférences dans le cadre d'une 
installation particulière. Si cet appareil est 
la cause d'interférences nuisibles pour 
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la réception des signaux de radio ou de 

corriger la situation en prenant les mesures 
suivantes:

réception.
Augmenter la distance entre l’équipement 
et le récepteur.
Brancher l’équipement sur un autre circuit 
que celui utilisé par le récepteur.
Demander l’aide du marchand ou d’un 
technicien chevronné en radio/télévision.

l'approbation des services compétents 
en matière de conformité est susceptible 
d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent 
équipement.

les connections avec des ordinateurs ou 
périphériques. 

DU CANADA. 

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

Notice
The equipment should draw power from a 
socket with an attached protection circuit (a 
three-prong socket). All equipment that works 

should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical 
installation should have a reserve short-circuit 

protection device in the form of a fuse with a 
nominal value no larger than 16 amperes (A).

power supply cable must be removed from the 

near the equipment and easily accessible.

equipment is in compliance with the protection 
usage requirements of standards PN-93/T-42107 
and PN-89/E-06251.
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Placering/Ventilation 

Placering/Ventilation 

NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 

Paikka/Ilmankierto 

Plassering/Ventilasjon 
 

BSMI Notice (Taiwan Only)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht 
den in der "Verordnung über den Schutz vor 

Vorschriften. 

über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage 

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung 

1. 
durchgeführt werden. 

2.  nur original-Ersatzteile verwendet werden. 
3.  bei Ersatz der Bildröhre nur eine 

bauartgleiche eingebaut wird. 

dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN 
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   VCCI-B

この装置は、クラスB情報技術装置で
す。この装置は、家庭環境で使用するこ
とを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使
用されると、受信障害を引き起こすこと
があります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
て下さい。

粗分類
化学物質表

Pb Hg Cd Cr6+ PBBs PBDEs

前面ベゼル O O O O O O

背面カバー O O O O O O

スタンド O O O O O O

LCD パネル
WLED 適用除外の O O O O O

CCFL 適用除
外の

適用除
外の O O O O

PCBA 適用除
外の O O O O O

ケーブル&ワイヤ 適用除
外の O O O O O

リモコン 適用除
外の O O O O O

*：PCBA はベア印刷回路基板、で構成され、はんだ付けおよび抵抗器、コ
ンデンサ、アレー、コネクタ、チップなど、その表面実装エレメントで構
成されます。
注 1: 「O」は、計算される物質の含有率が参照含有率を超えていないこと
を示します。
注 2: 「適用除外」項目は、特定の化学物質が JIS C 0950 の規格により適
用除外とされた項目に対応することを意味します。
JIS C 0950

biphenyls or polybrominated diphenyl ethers 
in concentrations exceeding 0.1 weight % and 

This symbol on the product or on its packaging 
indicates that this product must not be 
disposed of with your other household waste. 
Instead it is your responsibility to dispose of 
your waste equipment by handing it over to 
a designated collection point for the recycling 
of waste electrical and electronic equipment . 
The separate collection and recycling of your 
waste equipment at the time of disposal will 
help to conserve natural resources and ensure 
that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment. For more 
information about where you can drop off your 
waste equipment for recycling in India please 
visit the below web link.

http://www.india.philips.com/about/sustainability/
recycling/index.page.
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Information for U.K. only

EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved 
moulded 13A plug. To change a fuse in this type 
of plug proceed as follows:

2. Fit new fuse which should be a BS 1362 

have a value of 5A. If a plug without a fuse is 

not be greater than 5A.

NOTE: The severed plug must be destroyed 
to avoid a possible shock hazard 
should it be inserted into a 13A socket 
elsewhere.

(A)

(B)

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in 
accordance with the following code:

connected to the terminal in the plug 
which is marked with the letter "E" or by 

2. The BLUE wire must be connected to the 
terminal which is marked with the letter 
"N" or coloured BLACK.

to the terminal which is marked with the 

that the cord grip is clamped over the sheath of 
the lead - not simply over the three wires.
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China RoHS 

regulation called "Management Methods for 
Controlling Pollution by Electronic Information 
Products" or commonly referred to as China 

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

O:  

X:  
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9. Ügyfélszolgálat és jótállás

Képpont hibák típusai 

számos alképpont hiba szerepel. 

Fényes pont hibák.

'bekapcsolt' képpontként vagy al-képpontként 
jelennek meg. Más szóval a fényes pont egy olyan 

amikor a monitor sötét mintát jelenít meg. A fényes 
pont hibák típusai.

- Vörös + Kék = Bíbor
-  Vörös + Zöld = Sárga
-  Zöld + Kék = Cián (Világoskék)

Három szomszédos világító alképpont (egy fehér 
képpont).

9. Ügyfélszolgálat& Jótállás

9.1 
monitorok képponthibáira 
vonatkozó irányelvei

termékeket készítse el. Az iparág legmodernebb 

megjavít vagy kicserél. Ez a felhívás a különféle 

meg kell haladnia a küszöbértéket. Például egy 
monitoron a hibás alpixelek száma nem lehet 

mivel bizonyos képpont hibák kombinációi jobban 

világszerte alkalmazott eljárás.

alpixelek

Képpontok

Képpontok és alképpontok 

egy képet. Amikor egy képpont összes alképpontja 

alképpont együttesen egységes fekete képpontként 
jelenik meg. A világos és sötét alképpontok egyéb 
kombinációi más egységes színként jelennek meg.
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 Megjegyzés
mint 

pont 30 százalékkal világosabb a szomszédos 
pontoknál.

Fekete pont hibák 

'kikapcsolt' képpontként vagy al-képpontként 
jelennek meg. Más szóval a fekete pont 

jelenít meg. A fekete pont hibák típusai.

határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok

küszöbértéket.

FÉNYES KÉPPONT HIBÁK
1 világító alpixel 3
2 egymás melletti világító alpixel 1
3 egymás melletti megvilágító alpixel (egy fehér pixel) 0

15 mm vagy több
Minden fajtájú fényes képponmt hiba összesen 3
FEKETE KÉPPONT HIBÁK
1 sötét alpixel 5 vagy kevesebb
2 egymás melletti sötét alpixel 2 vagy kevesebb
3 egymás melletti sötét alpixel 0

15 mm vagy több
Mindenfajta fekete ponthiba 5 vagy kevesebb
ÖSSZES KÉPPONT HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba 5 vagy kevesebb

 Megjegyzés
1. 1vagy 2 egymás melletti alpixel-hiba = 1 ponthiba
2. E

3. Az ISO9241-307 a korábban ISO13406 néven ismert és az International Organisation for 
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le: 2008-11-13.
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9.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az Ön térségre érvényes garanciális fedezettel és a további támogatási igényekkel kapcsolatos 
részletekért látogassa meg a www.philips.com/support
ügyfélszolgálati számon is felveheti a kapcsolatot.

Ország CSP Ár
Austria +43 0810 000206 Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium Ecare +32 078 250851 Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus Alman +800 92 256 Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark Infocare +45 3525 8761 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland Infocare +358 09 2290 1908 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
France Mainteq +33 082161 1658 Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany +49 01803 386 853 Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece Alman +30 00800 3122 1223 Free of charge Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland Celestica +353 01 601 1161 Local call tariff Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy Anovo Italy +39 840 320 041 Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg Ecare +352 26 84 30 00 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands Ecare +31 0900 0400 063 Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway Infocare +47 2270 8250 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland MSI +48 0223491505 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal Mainteq +800 780 902 Free of charge Mon to Fri : 8am - 5pm
Spain Mainteq +34 902 888 785 Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden Infocare +46 08 632 0016 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland ANOVO CH +41 02 2310 2116 Local call tariff Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom Celestica +44 0207 949 0069 Local call tariff Mon to Fri : 8am - 5pm
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Ország CSP Ügyfélszolgálati telefonszám

Belarus N/A IBA +375 17 217 3386 
+375 17 217 3389

Bulgaria N/A LAN Service +359 2 960 2360
Croatia N/A +385 (01) 640 1111

N/A Asupport 420 272 188 300

Estonia N/A FUJITSU +372 6519900(General) 
+372 6519972(workshop)

Georgia N/A Esabi +995 322 91 34 71

Hungary N/A +36 1 814 8080(General) 
+36 1814 8565(For AOC&Philips only)

Kazakhstan N/A Classic Service I.I.c. +7 727 3097515

Latvia N/A ServiceNet LV +371 67460399
+371 27260399

Lithuania N/A UAB Servicenet +370 37 400160(general) 
+370 7400088 (for Philips)

Macedonia N/A AMC +389 2 3125097
Moldova N/A Comel +37322224035

N/A Skin +40 21 2101969
N/A CPS +7 (495) 645 6746

Serbia&Montenegro N/A Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684
Slovakia N/A Datalan Service +421 2 49207155
Slovenia N/A PC H.and +386 1 530 08 24
the republic of Belarus N/A ServiceBy + 375 17 284 0203
Turkey N/A Tecpro +90 212 444 4 832 

Ukraine
N/A Topaz +38044 525 64 95
N/A Comel +380 5627444225

Ország Ügyfélszolgálati telefonszám
Brazil

Vermont 
0800-7254101

Argentina 0800 3330 856
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Ország Ügyfélszolgálati telefonszám

China PCCW Limited 4008 800 008

Ország Ügyfélszolgálati telefonszám
U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

Ország ASP Ügyfélszolgálati telefonszám

Australia PTY LTD 1300 360 386 Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm

New Zealand Visual Group Ltd. 0800 657447 Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm

Hong Kong 
Macau

Company: Smart Pixels 
Technology Ltd.

Hong Kong: 
Tel: +852 2619 9639 
Macau: 
Tel: (853)-0800-987

Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm  
Sat. 9:00am-1:00pm

India LTD
Tel: 1 800 425 6396 
SMS: PHILIPS to 56677 Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm

Indonesia

+62-21-4080-9086 
(Customer Hotline) 
+62-8888-01-9086 
(Customer Hotline)

Mon.~Thu. 08:30-12:00; 
13:00-17:30  
Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30"

Korea 1661-5003 Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm 
Sat. 9:00am-1:00pm

Malaysia +603 5102 3336 Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm 
Sat. 8:30am-12:30am

Pakistan TVONICS Pakistan +92-213-6030100 Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm

Singapore
Philips Singapore Pte 
Ltd (Philips Consumer 
Care Center)

(65) 6882 3966 Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm 
Sat. 9:00am-1:00pm

Taiwan FETEC.CO 0800-231-099 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

Thailand Axis Computer System (662) 934-5498 Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm

South Africa Technologies 011  262 3586 Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm

Israel Eastronics LTD 1-800-567000 Sun.~Thu. 08:00-18:00 
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Vietnam
FPT Service Informatic 
Company Ltd. - Ho Chi 
Minh City Branch

+84 8 38248007 
Ho Chi Minh City 
+84 5113.562666 
Danang City 
+84 5113.562666 
Can tho Province

17:30 
Sat. 8:00-12:00

Philippines EA Global Supply (02) 655-7777; 6359456 Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm

Armenia 
Azerbaijan 
Georgia 
Kyrgyzstan 
Tajikistan

Firebird service centre +97 14 8837911 Sun.~Thu. 09:00 - 18:00

Uzbekistan Soniko Plus Private 
Enterprise Ltd +99871 2784650 Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

Turkmenistan Technostar Service 
Centre Mon.~Fri. 09:00 - 18:00

Japan フィリップスモニター
・サポートセンター 0120-060-530 Mon.~Fri. 10:00 - 17:00
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10. Hibaelhárítás és GYIK

10.1 Hibaelhárítás
Ez az oldal a felhasználó által kijavítható problémákkal 

 Általános problémák

világít)

csatlakozik a hálózati tápkábel a monitor 

legyen.

kapcsolva. 

cserélje ki a kábelt. 

aktív

Attention

Check cable connection

telepítési útmutatót is). 

a monitorkábelben. 

kapcsolva. 

Az auto funkció kizárólag VGA-Analog (VGA-

beállításokat.

 Megjegyzés

nem szükséges. 

Füst vagy szikra látható jelei
Ne hajtson végre semmiféle hibaelhárítást
A biztonság érdekében azonnal húzza 
ki a monitor hálózati csatlakozóját a 
dugaszolóaljzatból.
Azonnal lépjen kapcsolatba a Philips 

 Képproblémák

a PC-hez. 

Vízszintes vibrálás tapasztalható
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Az OSD segítségével állítsa be a kontrasztot 

Az "utókép", "beégés" vagy "szellemkép" tünetei 

monitort.
Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet 

a monitorpanel technológiában. Az esetek 

tartalmat jelenít meg.

Ilyen kárra nem vonatkozik a garancia.

Állítsa be a PC megjelenítési felbontását 
a monitor ajánlott natív felbontásának 

A maradó képpontok a modern 
folyadékkristályos technológia normális 
velejárói. További részletekért lásd a 
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

A " "

segítségével állíthatja be.

 Hangprobéma

Nincs hang

a monitorhoz.

10.2 SmartControl Premium GYIK

csatlakoztatom, a SmartControl Premium 

Válasz: 

majd újra kell telepítenie a SmartControl 

K2. A SmartControl Premium eleinte 

Válasz: 

pl. szervizcsomag vagy javítás telepítése 

ki volt kapcsolva vagy nem volt csatlakoztatva. 
Ennek kiderítéséhez a jobb egérgombbal 

majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) 
-> Hardware (Hardver) -> Device Manager 

telepítse újra.
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K3.  A SmartControl Premium telepítése és 
a SmartControl Premium fülre kattintás 

Válasz: 
lapkakészlete nem kompatibilis a 
SmartControl Premium programmal. 

próbálja meg letölteni a legfrissebb 

telepítse ismét újra. 

rendelkezésre álló SmartControl Premium 

(Termékinformációk) elemre kattintok, 
csupán részleges információk jelennek 

Válasz: 

cég weboldaláról. Telepítse az 

telepítse ismét újra. 

Attention

Theft Deterrence is Enabled

K5.  Elfelejtettem a Theft Deterrence (Lopás 

Válasz: A Philips Szervizközpontnak jogában áll 
indokolt azonosítási és engedélyezési 

azonosítani a monitor tulajdonosát. 
 

biztosítjuk. A PIN-kódok kezelése kizárólag 

 
 

Philips szervizközpontja névleges összegért 
vissza tudja állítani Önnek a tulajdon 

a tevékenységet nem fedezi a szabványos 
garancia.

K6. SmartImage szolgáltatással felszerelt 
monitor esetében a SmartControl 

Válasz: 

le kell tiltania a SmartImage szolgáltatást 
 gomb 

megnyomásával.

10.3 Általános GYIK
K1:  Amikor üzembe helyezem a monitort, 

Válasz:  A monitor ajánlott felbontása: 2560 x 
1440

PC-t a korábban használt monitorhoz. 
A Windows Start menüben jelölje ki 
a Settings (Beállítások)/Control Panel 

ki a 'Settings (Beállítások)' fület. A beállítások 

panelben mozgassa a csúszkát 2560 x 1440 
képpont értékre.
Nyissa meg az 'Advanced Properties (Speciális 
tulajdonságok)'

gombra. 
képpont értékre. Indítsa újra a számítógépet 

2560 x 1440 
60 Hz képfrissítés mellett. 
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monitort. 

K2:  Mi a monitor ajánlott képfrissítési 

Válasz:  A monitorok ajánlott képfrissítési 

Hogyan telepítem az (.inf és .icm) 

Válasz: 
tartalmazó fájlok. Kövesse a használati 

alkalmával a számítógép esetleg kérheti 

lemezt. Kövesse az utasításokat és helyezze 

telepítésre kerülnek.

Válasz:  

határozzák meg a rendelkezésre álló 
felbontást. A kívánt felbontást a Windows® 

properties (Megjelenítés tulajdonságai)" 
panel segítségével választhatja ki.

Válasz:  

pontot az összes gyári beállítás 

Válasz:  Általánosságban javasolt óvni a panel 

hogy nem gyakorol nyomást a panel 
felületére. Ez befolyásolhatja a garanciális 
feltételeket.

Válasz: 

tisztításhoz izopropil-alkoholt használjon. 

Válasz: 
módosítani tudja a színbeállítást: 

Nyomja meg az  gombot az OSD (On 

megjelenítéséhez
Nyomja meg a  gombot a [Color] (Szín) 

Az alábbi három beállítás áll rendelkezésre.
1. 

5000K tartományban a panel "melegnek 

ad".

2. 

lapolvasók stb.)

3. 
felhasználó tetszése szerint kiválaszthatja 

módosításával.

 Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisugárzott fény színének 

fokon fehér.
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Válasz:  Igen. Valamennyi Philips monitor 

hogy kábeladapter szükséges Mac 

lépjen kapcsolatba a Philips értékesítési 

Válasz: 
and-Play szabvánnyal a Windows 7/

és Linux operációs rendszerek esetében. 

Válasz:  Ha az LCD-monitor hosszú ideig állóképet 

jelenség a monitorpanel technológiában. 

"utókép" vagy "szellemkép" fokozatosan 

kikapcsolják a monitort.
Mindig aktiváljon egy mozgó 

tartalmat jelenít meg.

 Figyelem

vonatkozik a garancia.

és 

Válasz:  A monitor optimális teljesítményét saját 
2560 x 1440

használja. 

10.4 

Válasz: 

forgalmazójához a legújabb DisplayPort 

Válasz: 
adatátvitel érdekében DisplayPort 1.2 
kábel használatát javasoljuk.

Válasz: 

10.5 Multiview GYIK

K1: Miért nem aktiválhatom a PIP vagy 
PBP funkciót DVI vagy HDMI forrás 

Válasz: 
bemeneti forrást és az azt támogató 

Bemenetek DP DVI HDMI 1 HDMI 2

(xl)

DP
DVI

HDMI 1
HDMI 2
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Válasz: Small] 
(Kicsi ] ( Large] 
(Nagy). Nyomja meg a  gombot 
az OSD menü aktiválásához. Válassza 
ki a kívánt [PIP Size] (PIP méret) 

PIP / PBP

Válasz: 

change audio-source input (for example: 
listen to your MP3 player independently 

you can press  to enter OSD menu. 
Select your preferred [  Source] 
(  forrás) option from the [ ] 
( ) main menu. 
 
Please note that the next time you 

by default select the audio source you 
chose last time. Amennyiben módosítani 

állíthassa be alapértelmezettként. 
 

10.6 Klinikai GYIK

Q1:

Válasz:  A Clinical D-image üzemmód 
DICOM 14. rész szerint kalibrálása 
csak szürkeárnyalatos telejesítményre 
vonatkozik.

Válasz: 
sima vízzel tisztíthatja. Nem fogja 

mivel a készülékház szerves része (nem 
bevonat).

Válasz: Tilos alkoholt használni a monitor 

felületét és annak bevonatát.

Válasz: 

MOPP részének.
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