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Smart All-in-One

Lumea la îndemâna dvs.!
Deschideţi un nou univers de posibilităţi cu Smart All-in-One de la Philips, creat de 
Android™. Afişajul expansiv de 21,5 inch cu atingeri multiple este ideal pentru redarea 
filmelor HD, a muzicii, e-Learning şi navigare pe web la un nou nivel.

Android cu vedere largă
• Afișaj de dimensiuni mari cu atingeri multiple pentru navigare ușoară
• Afișaj lat 16:9 Full HD pentru cea mai bună experienţă de vizionare
• Acces rapid la Internet cu Wi-Fi sau port Ethernet
• Descărcări de aplicaţii de pe Google Play™ Store
• Aplicaţiile preîncărcate vă pun imediat în mișcare

Experienţă multimedia de calitate superioară
• Camera web și microfonul vă menţin conectaţi cu familia și prietenii dvs.
• Sunet stereo superb pentru redare multimedia
• Redaţi filme, fotografii și muzică direct de pe unităţile USB și SDHC

Conectaţi ușor și savuraţi
• Conectaţi-vă propria tastatură și mouse-ul și exploraţi lumea
• Extindeţi-vă spaţiul de stocare cu SDHC media
• Hub USB cu 4 porturi pentru conexiuni ușoare
• Designul SmartStand dispune de reglarea printr-o singură atingere pentru utilizare ușoară



 Ecran mare cu atingeri multiple
Deschideţi un nou univers de posibilităţi cu 
Smart All-in-One de la Philips, creat de 
Android. Graţie tehnologiei încorporate optice 
avansate cu atingeri multiple, acum vă puteţi 
manevra conţinutul prin apropierea degetelor, 
zoom, rotire, glisare sau derulare. Ecranul său 
generos, de mari dimensiuni, vă eliberează de 
vizionarea incomodă pe un afișaj inteligent de 
dimensiuni mici. Citirea de cărţi electronice și 
ziare este ușoară pentru ochii dvs. graţie 
dimensiunii mari a caracterelor și 
caracteristicilor imaginii. Ecranul său mare este 
instrumentul potrivit pentru a ajuta copiii de 
vârste mici să-și exprime creativitatea prin 
pictură electronică, să înveţe caracteristicile de 
bază sau să utilizeze aplicaţii educative 
interactive.

Afișaj lat Full HD 16:9

Smart All-in-One este echipat cu un ecran Full 
HD 16:9 (rezoluţie 1920 x 1080) pentru o 
experienţă de divertisment extrem de 
captivantă. Acesta este compatibil cu 
tehnologiile viitoare, suportând semnale 1080p 
de la orice sursă, inclusiv de la cele mai recente 
dispozitive Blu-ray și cele mai avansate console 
HD de jocuri. Realizează imagini extraordinare 
cu scanare progresivă, fără scintilaţii, cu 
luminozitate și culori superbe.

Google Play™ Store
Bucuraţi-vă de aplicaţii minunate de pe Google 
Play™ Store. O singură atingere pe pictograma 
aplicaţiei vă va duce la magazin prin intermediul 
conexiunilor Wi-Fi sau Ethernet. Descărcaţi și 
instalaţi aplicaţii pentru divertisment, jocuri, 
utilităţi, birou, fotografii, clipuri video, știri, 
reţele sociale etc., disponibile și actualizate din 
magazin. Interfaţa simplă, ușor de utilizat vă 
ajută să navigaţi intuitiv și să filtraţi după 
evaluare, categorie și popularitate.

Socializaţi prin intermediul camerei web
Camera web încorporată, cu imagini superbe, 
luminoase și clare, vă permite să socializaţi cu 
familia și prietenii exact ca și cum aţi fi faţă în 
faţă. Microfonul ultrasensibil al Smart All-in-
One se asigură că vocea dvs. se va transmite 
clar și precis. Puteţi auzi un sunet clar de la 
difuzoarele sale stereo încorporate sau să vă 
conectaţi căștile proprii pentru conversaţii 
private. Această soluţie simplă este ușoară și 
gata de acţiune oricând.

Sunet stereo superb

Lăsaţi-vă captivat de difuzoarele încorporate 
de înaltă calitate.

Extindeţi-vă spaţiul de stocare
Faceţi loc colecţiei dvs. în continuă creștere. Vă 
puteţi extinde capacitatea de stocare adăugând 

un card extern SDHC sau un bliţ USB, cu 
ajutorul fantei de extindere încorporate.

HUB USB 2.0 cu 4 porturi
Hub-ul USB permite utilizatorilor să redea și să 
își conecteze ușor dispozitivele multimedia, 
precum dispozitivele de memorie USB, 
camerele, dispozitivele portabile cu hard disc, 
camerele web, PDA-urile, imprimantele și 
multe alte dispozitive. Hub-ul USB 2.0 
poziţionat convenabil pe monitor permite 
trecerea semnalelor USB 2.0 către computer. 
Reţineţi că numeroase dispozitive, precum 
camerele și dispozitivele HDD, pot necesita 
alimentare independentă, deoarece au cerinţe 
de alimentare mai ridicate decât poate asigura 
portul USB al monitorului.

SmartStand

Philips Smart All-in-One este echipat cu un 
SmartStand cu reglarea maximă a înclinării și 
reglare ușoară dintr-o singură atingere. 
Reglarea ușoară SmartStand vă permite să îl 
utilizaţi în diferite poziţii ergonomice. Cu o 
poziţie de înclinare puţin sub 60 de grade, 
puteţi interacţiona acum cu afișajul în mod 
natural pentru a atinge și a tasta sau puteţi să îl 
utilizaţi în poziţie verticală pentru a sta așezat 
și a lucra cu seriozitate.
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Imagine/Ecran
• Tip de ecran LCD: ADS-LCD
• Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
• Dimensiune ecran: 21,5 inch / 54,6 cm
• Panou optic cu atingeri multiple: 2 puncte tactile
• Zonă vizualizare efectivă: 476,64 (O) x 268,11 (V)
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie optimă: Android: 1280 x 720, PC: 1920 x 

1080 la 60 Hz
• Timp de răspuns (uzual): 14 ms
• SmartResponse (uzual): 5 ms (gri la gri)
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10
• Caracteristici superioare imagine: SmartImage
• Culori afișaj: 16,7 m

Sunet
• Sistem audio încorporat: 2 waţi x 2

Redare video/audio
• Format video: MPEG4, H.264, WMV
• Format audio: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, WAV, 

Ogg Vorbis, AAC
• Format fotografie: JPEG, BMP, PNG, GIF

Specificaţii sistem
• Sistem de operare: Android 4.1
• Procesor: Dual-core, Bazat pe ARM, Amlogic, 1,5 

GHz
• Capacitate memorie încorporată: 1 GB DDR3, Bliţ 

EMMC de 8 GB
• Extinderea memoriei externe: Card extern 

opţional SDHC, sau unitate flash USB de până la 64 
GB, sau HDD extern

Aplicaţii preîncărcate
• Cameră video
• E-mail
• Galerie
• Google Play
• Player de muzică
• Setare
• YouTube
• Browser Web

Conectivitate
• Intrare semnal: VGA (Analog), HDMI, RJ 45
• Fantă card SDHC
• Conexiuni wireless: Wi-Fi (încorporat), LAN 

wireless (802,11 b/g/n)
• USB: USB 2.0 x 4
• Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Jack pentru 

căști
• Cameră Web: 1 MP
• Intrare microfon

Confort
• Confort utilizator: Activare/Dezactivare, Meniu/

OK, Volum/Sus, Intrare/Jos, SmartImage/Înapoi
• Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, 

Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, 
Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, 
Rusă, Portugheză, Chineză simplificată, Spaniolă, 
Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană

• Alte avantaje: Blocare Kensington, Montare VESA 
(75x75 mm)

• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Stand
• Înclinare: 12~54 grad

Alimentare
• Mod pornit: 27,17 W (nominal) (metodă de testare 

EnergyStar 5.2)
• Mod standby Android: 6,42 W (nominal)
• Mod Oprit: <0,3 W (nominală)
• Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb, 

Mod standby - alb (intermitent)
• Sursă de alimentare: Externă, 100-240 V c.a., 50-60 

Hz

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Produs fără suport (mm): 524 x 337 x 51 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 580 x 446 x 137 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 4,76 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 6,4 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: +12.000 ft (3.658 m), 

nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
• MTBF: 30.000 ore

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: RoHS, Fără plumb, 

Fără mercur
• Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: CCC, CECP, cETLus, 

Siglă CE, CEL, FCC, clasa B, WEEE

Carcasă
• Culoare: Cireașă neagră
• Finisaj: Glossy
•
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* Necesită tastatură și mouse extern pentru Android (nu sunt incluse 
în ofertă)

* HDD-ul extern poate necesita o sursă de alimentare suplimentară.
* Google și Android sunt mărci comerciale ale Google, nume Inc. 

Denumirile, mărcile comerciale menţionate aici sunt proprietatea 
companiilor respective

http://www.philips.com

