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Pasaulis jūsų rankose!
Atraskite naujas galimybes su „Philips Smart All-in-One“, kurį sukūrė „Android™“. Platus 
21,5 colių daugiafunkcis jutiklinis ekranas perkelia į kitą lygmenį ir puikiai tinka transliuoti 
HD vaizdo įrašus, muziką, mokytis ir naršyti internete.

„Android“ su dideliu vaizdu
• Didelis, optinis daugiafunkcis liečiamasis ekranas, kad būtų lengva naršyti
• 16:9 plačiaekranis „Full HD“ ekranas – geriausi įspūdžiai žiūrint
• Greita prieiga prie interneto per „Wi-Fi“ arba eterneto prievadą
• Programų atsisiuntimai iš „Google Play™“ parduotuvės
• Iš anksto įkeltos programos – pradėkite iškart

Mėgaukitės geriausia multimedija
• Internetine vaizdo kamera ir mikrofonu bendraukite su šeima ir draugais
• Nepriekaištingas stereofoninis garsas multimedijai
• Leiskite filmus, nuotraukas ir muziką tiesiai iš USB ir SDHC diskų

Lengva prijungti ir mėgautis
• Prijunkite savo klaviatūrą ir pelę ir naršykite po pasaulį
• Išplėskite savo saugyklą su SDHC medija
• USB šakotuvas su 4 prievadais – lengva prijungti
• „SmartStand“ dizaino ypatybės, reguliavimas vienu palietimu – paruošta naudoti



 Didelis daugiafunkcis liečiamasis ekranas
Atverkite naują „Philips Smart All-in-One“, 
kurį sukūrė „Android“. Dėl integruotos 
pažangios optinės daugiafunkcės lietimo 
technologijos dabar galite valdyti turinį jį 
gnybdami, keisdami mastelį, pasukdami, 
braukdami arba slinkdami. Ekranas didelis, 
todėl jums nereikės įsitempus žiūrėti į mažą, 
išmanųjį ekraną. Tekstas atvaizduojamas 
dideliu šriftu, o ekranas yra ryškus, todėl 
skaitydami elektronines knygas arba laikraščius 
nevarginsite akių. Didelis jutiklinis ekranas – tai 
tinkamas įrankis jūsų vaikų kūrybingumui 
atskleisti – vaikai galės piešti elektroniniu būdu, 
išmokti abėcėlę arba naudotis interaktyviomis 
mokomosiomis programomis.

16:9 plačiaekranis „Full HD“

„Smart All-in-One“ pasižymi 16:9 „Full HD“ 
(1920 x 1080 raiškos) ekranu, leidžiančiu 
pasinerti į jaudinančias pramogas. Jis 
orientuotas į ateitį, nes palaiko 1080p signalus 
iš visų šaltinių, įskaitant pačius naujausius, 
tokius kaip „Blu-ray“ ir modernios HD žaidimų 
konsolės. Jis sukuria puikų, nemirgantį 
progresinio skenavimo vaizdą, kuris yra 
neįtikėtinai šviesus ir spalvotas.

„Google Play™“ parduotuvė
Mėgaukitės šauniomis programomis iš „Google 
Play™“ parduotuvės. Vieną kartą spustelėję 
programos piktogramą būsite perkelti į 

parduotuvę per „Wi-Fi“ ar eterneto ryšį. 
Atsisiųskite ir įdiekite pramogines, žaidimų, 
mokomąsias, biuro, nuotraukų, vaizdo įrašų, 
naujienų, socialinių tinklų ir t. t. programas, 
kurios pasiekiamos ir atnaujinamos iš 
parduotuvės. Aiški ir paprasta sąsaja leidžia 
intuityviai naršyti, todėl galite rūšiuoti pagal 
įvertinimą, kategoriją ar populiarumą.

Bendraukite per internetinę vaizdo 
kamerą
Integruota internetinė vaizdo kamera, 
perduodanti neiškraipytus, ryškius ir sodrius 
vaizdus, leidžia jums palaikyti ryšį su šeima ir 
draugais. „Smart All-in-One“ ypatingai jautrus 
mikrofonas garantuoja, kad jūsų balsas 
skambėtų kuo aiškiau. Garso klausykitės per 
integruotus stereofoninius garsiakalbius arba 
prijunkite ausines ir mėgaukitės privačiu 
pokalbiu. Dėl šio nesudėtingo integruoto 
sprendimo jums nebereikės sukti galvos ir 
galėsite naudotis visada.

Nepriekaištingas stereofoninis garsas

Mėgaukitės nepriekaištingu garsu iš integruotų 
stereofoninių garsiakalbių.

Išplėskite savo saugyklą
Sutalpinkite vis didėjančią biblioteką. Jūs galite 
padidinti saugyklos talpą naudodami integruotą 
išplėtimo lizdą ir prijungdami išorinę SDHC 
kortelę arba USB atmintinę.

4 prievadai USB 2.0 ŠAKOTUVAS
USB šakotuvas leidžia naudotojui patogiai 
prijungti ir atkurti multimedijos įrenginius, pvz., 
USB atmintines, fotoaparatus, nešiojamuosius 
HDD, internetinę vaizdo kamerą, PDA, 
spausdintuvą ir daugelį kitų įrenginių. Patogiai 
monitoriuje įrengtas USB 2.0 šakotuvas leidžia 
pereiti USB 2.0 signalams į kompiuterį. 
Atminkite, kad daugelį įrenginių, pavyzdžiui, 
fotoaparatus ir HDD, gali tekti įjungti atskirai, 
nes jie naudoja daugiau energijos nei gali tiekti 
monitoriaus USB šakotuvas.

„SmartStand“

„Philips Smart All-in-One“ turi „SmartStand“, 
pasižymi maksimaliai reguliuojamu nukreipimu 
ir paprastu vieno palietimo valdymu. Lengvas 
„SmartStand“ reguliavimas leidžia jums jį 
naudoti įvairiose ergonomiškose padėtyse. 
Pakreipę į 60 laipsnių padėtį, galėsite naudotis 
ekranu natūraliai liesdami ir įvesdami arba 
galite naudoti jį vertikalioje padėtyje ir 
sėdėdami atlikti svarbius darbus.
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Vaizdas / ekranas
• LCD ekrano tipas: ADS-LCD
• Foninio apšvietimo tipas: W-LED sistema
• Skydelio dydis: 21,5 in / 54,6 cm
• Daugiafunkcis optinis skydelis: 2 taškų lytėjimo 

technologija
• Efektyvaus matymo zona: 476,64 (H) x 268,11 (V)
• Kraštinių santykis: 16:9
• Optimali geba: „Android“: 1280 x 720, 

kompiuteris: 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Atsako laikas (tipinis): 14 ms
• „SmartResponse“ (tipinis): 5 ms (nuo pilkos iki 

pilkos)
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 1 000:1
• „SmartContrast“: 20 000 000:1
• Matymo kampas: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Vaizdo išryškinimas: „SmartImage“
• Ekrano spalvos: 16,7 mln.

Garsas
• Integruotas garso įrenginys: 2,0 W x 2

Vaizdo įrašų / garso atkūrimas
• Vaizdo formatas: MPEG4, H.264, WMV
• Garso formatas: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, 

WAV, „Ogg Vorbis“, AAC
• Nuotraukos formatas: JPEG, BMP, PNG, GIF

Sistemos charakteristikos
• Operacinė sistema: „Android“ 4.1
• Procesorius: „Dual-Core“, Paremta ARM, 

Amlogic, 1,5 GHz
• Integruotos atminties talpa: 1 GB DDR3, 8 GB 

EMMC atmintinė
• Išorinis atminties išplėtimas: Papildomai įsigyjama 

išorinė SDHC kortelė, arba USB laikmena iki 64 
GB, arba išorinisl HDD

Iš anksto įkeltos programos
• Kamera
• El. paštas
• Galerija
• „Google Play“
• Muzikos grotuvas
• Nustatymas
• „YouTube“
• Žiniatinklio naršyklė

Prijungimo galimybė
• Signalo įvestis: VGA (analoginis ), HDMI, RJ 45
• SDHC kortelės anga
• Bevielės jungtys: „Wi-Fi“ funkcija (integruotoji), 

Belaidis LAN (802.11 b/g/n)
• USB: USB 2.0 x 4
• Garsas (įvestis / išvestis): Kompiuterio garso 
įvestis, Ausinių lizdas

• Internetinė vaizdo kamera: 1 MP
• Mikrofono įvestis

Patogumas
• Vartotojo patogumui: Įjungti / išjungti, Meniu / 

GERAI, Garsumas / aukštyn, Įvestis / žemyn, 
„SmartImage“ / atgal

• OSD (pranešimų ekrane) kalbos: Brazilijos 
portugalų, čekų, olandų, Anglų, suomių, prancūzų, 
vokiečių, graikų, vengrų, italų, japonų, korėjiečių, 
lenkų, rusų, portugalų, supaprastinta kinų, ispanų, 
švedų, tradicinė kinų, turkų, ukrainiečių

• Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas, VESA 
tvirtinimas (75x75 mm)

• Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, „Mac 
OS X“, sRGB, „Windows 7“, „Windows 8“

Stovas
• Pakreipimas: 12~54 laipsniai

Maitinimas
• Režimas „Įjungta“: 27,17 W (tip.) („EnergyStar 5.2“ 

tikrinimo metodas)
• „Android“ budėjimo režimas: 6,42 W (tip.)
• Režimas „Išjungta“: 0,3 W (tip.)
• Maitinimo LED indikatorius: Veikia – balta, 

Budėjimo režimas – balta (blyksi)
• Maitinimo šaltinis: Išorinė, 100–240 VAC, 50–60 

Hz

Matmenys
• Gaminys su stovu (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Gaminys be stovo (mm): 524 x 337 x 51 mm
• Pakuotės matmenys milimetrais (P x A x G): 580 x 

446 x 137 mm

Svoris
• Gaminio svoris su stovu (kg): 4,76 kg
• Gaminio svoris su pakuote (kg): 6,4 kg

Eksploatavimo sąlygos
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C 

iki 60 °C °C
• Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
• Aukštis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 

000 ft (12192 m)
• MTBF: 30 000 val.

Pastovumas
• Aplinkos ir energijos: RoHS, Be švino, Be 

gyvsidabrio
• Perdirbama pakavimo medžiaga: 100 %

Atitikimas ir standartai
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CCC, 

CECP, cETLus, CE ženklas, CEL, FCC, B klasė, 
WEEE

Korpusas
• Spalva: Juodųjų vyšnių
• Paviršius: Blizgantis
•
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* Su „Android“ reikalinga išorinė klaviatūra ir pelė (pasiūlyme 
nepridedama)

* Išoriniam HDD gali reikti papildomo maitinimo šaltinio.
* „Google“ ir „Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas. Bendrovių 

pavadinimai, paminėti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų 
nuosavybė

http://www.philips.com

