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Светът в ръцете ви!
Отворете нов свят от възможности с Philips Smart All-in-One, поддържан от Android™. 
Просторният 21,5-инчов мултисензорен дисплей е перфектен за поточно предаване на 
HD видео, музика, електронни обучения и сърфиране в мрежата от ново ниво.

Android с голям изглед
• Голям оптичен multi-touch екран за лесна навигация
• 16:9 широкоекранен Full HD дисплей за най-добро изживяване при гледане
• Бърз достъп до интернет с Wi-Fi или Ethernet порт
• Изтегляне на приложения от магазина Google Play™
• Предварително инсталирани приложения, за да започнете веднага

Първокласно мултимедийно изживяване
• Уеб камерата и микрофонът ви помагат да поддържате връзка със семейството и 
приятелите

• Превъзходен стерео звук за мултимедия
• Възпроизвеждане на филми, снимки и музика директно от USB & SDHC четци

Лесен за свързване на използване
• Свържете собствените си клавиатура и мишка и се запознайте със света
• Разширете пространството си за съхранение с SDHC носители
• USB концентратор с 2 порта за лесно свързване
• Конструкцията SmartStand разполага с регулиране с едно докосване за лесно използване



 Голям multi-touch екран
Отворете нов свят от възможности с Philips 
Smart All-in-One на базата на Android. 
Благодарение на вградената му 
усъвършенствана оптична multi-touch 
технология вече можете да манипулирате 
съдържанието си с хващане, мащабиране, 
завъртане, плъзгане и превъртане. Щедрият 
му голям екран ви освобождава от 
взирането в малък smart дисплей. Четенето 
на електронни книги или вестници е 
приятно за очите ви благодарение на едрия 
шрифт и възможностите за изображения. 
Големият му сензорен екран е точно 
подходящият инструмент, който да 
позволи на малките деца да изразят 
творчеството си с електронно рисуване, да 
научат азбуката или да използват 
интерактивни образователни приложения.

16:9 широкоекранен Full HD

Smart All-in-One включва 16:9 Full HD 
(резолюция 1920 x 1080) екран за напълно 
завладяващо развлекателно изживяване. 
Той е напълно устойчив на времето, тъй 
като поддържа 1080p сигнали от всички 
източници, включително най-новите Blu-ray 
и авангардни игрови конзоли с висока 
детайлност. Той създава ярки изображения 
с прогресивно сканиране без трептене, с 
превъзходна яркост и цветове.

Магазин Google Play™
Насладете се на чудесни приложения от 
магазина Google Play™. Единично 

докосване върху иконата на приложението 
ще ви отведе до магазина чрез Wi-Fi или 
Ethernet връзка. Изтеглете и инсталирайте 
приложения за забавления, игри, услуги, 
офис, снимки, видео, новини, социални 
мрежи, и т.н., които са налични и се 
актуализират от магазина. Ясният, лесен за 
използване интерфейс ви помага да 
преглеждате интуитивно с възможност за 
сортиране по рейтинг, категория или 
популярност.

Общувайте чрез уеб камера
Вградената уеб камера, с превъзходни ярки 
и резки изображения ви позволява да 
общувате със семейството и приятелите си 
точно както го правите лице в лице. 
Изключително чувствителният микрофон на 
Smart All-in-One гарантира, че гласът ви се 
пренася отчетливо и ясно. Можете да 
чувате ясно аудио или от неговите вградени 
стерео високоговорители, или да свържете 
собствените си слушалки за частни 
разговори. Това просто вградено решение е 
лесно и готово за работа по всяко време.

Превъзходен стерео звук

Потопете се с висококачествените 
вградени стерео високоговорители.

Разширете пространството си за 
съхранение
Поберете постоянно растящата си 
библиотека. Можете да разширите 
капацитета за съхранение с добавяне на 

външна SDHC карта или USB флаш памет, 
използвайки вградения слот за разширение.

2-портов USB 2.0 концентратор
USB концентраторът позволява на 
потребителя удобно да свързва своите 
мултимедийни Plug and Play устройства, 
например USB памет, камера, портативен 
твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и 
много други, които имат USB връзка. 
Удобно разположеният USB 2.0 
концентратор на монитора позволява на 
USB 2.0 сигналите да преминават до 
компютъра. Обърнете внимание, че много 
устройства, като камери и твърди дискове, 
може да се нуждаят от независимо 
захранване, защото имат по-високи 
изисквания за мощност, отколкото може да 
осигури USB концентраторът на монитора.

SmartStand

Philips Smart All-in-One разполага със 
SmartStand с максимално регулиране на 
наклона и лесно настройване с едно 
докосване. Лесното настройване на 
SmartStand ви позволява да го използвате в 
различните ергономични позиции. С 
позиция на наклона малко под 60 градуса 
сега можете да взаимодействате с дисплея 
естествено, за да докосвате и печатате, или 
можете да го използвате в изправено 
положение, за да седнете и да вършите 
сериозна работа.
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Картина/дисплей
• Тип на LCD панела: ADS-LCD
• Вид подсветка: Система W-LED
• Размер на панела: 21,5"/54,6 см
• Multi-touch оптичен панел: 2 точки на 
докосване

• Ефективна зона на гледане: 476,64 (хор.) x 
268,11 (верт.)

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Оптимална разделителна способност: Android: 

1920 x 1080, PC: 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Време на отговор (типично): 14 мс
• SmartResponse (типично): 5 мс (от сиво до сиво)
• Яркост: 250 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000 : 1
• Зрителен ъгъл: 178º (хор.)/178º (верт.), при C/R 

> 10
• Подобрение на картината: SmartImage
• Цветове на дисплея: 16,7 милиона

Звук
• Вграден звук: 2,0 вата x 2

Видео/аудио възпроизвеждане
• Видеоформат: MPEG4, MPEG2, H.264
• Аудио формат: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Фото формат: JPEG

Спецификации на системата
• Операционна система: Android 4.2
• Процесор: Четириядрен, На базата на ARM, 

Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz
• Капацитет на вградената памет: 2 GB DDR3, 

8GB EMMC светкавица
• Разширение с външна памет: Допълнителна 
външна SDHC карта, или USB флаш устройство 
до 64 GB, или външен твърд диск

Фабрично заредени приложения
• Камера
• Е-поща
• Галерия
• Google Play
• Музикален плейър
• Настройка
• YouTube
• Уеб браузър

Възможности за свързване
• Вход за сигнал: VGA (аналогов), MHL-HDMI 

(цифров, HDCP), RJ 45
• Слот за карти SDHC
• Безжични връзки: Wi-Fi (вградена), Безжична 
локална мрежа (802.11 b/g/n)

• USB: USB 2.0 - 2 бр.
• Аудио (вход/изход): Звуков вход за PC, Жак за 
слушалки

• Уеб камера: 1 MP
• Вход за микрофон

Комфорт
• Удобство за потребителя: Включване/

изключване на захранването, Меню/OK, Сила на 
звука/ Нагоре, Въвеждане/ Надолу, SmartImage/ 
Назад

• Езици на екранното меню: португалски 
(Бразилия), Чешки, Холандски, Испански, 
Фински, Френски, Немски, Гръцки, Унгарски, 
Италиански, Японски, Корейски, Полски, Руски, 
Португалски, опростен китайски, испански, 
Шведски, Традиционен китайски, Турски, 
Украински

• Други удобства: ключалка "Кенсингтън", VESA 
монтиране (75x75 мм)

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

Стойка
• Наклон: 12~54 градуса

Захранване
• Режим включено: 28,9 W (обикновено)
• Android режим на готовност: 5,15 W 

(обикновено)
• Режим изключено: 0,5 W (обикновено)
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Включено – бяло, Режим на готовност – Бяло 
(мигащо)

• Електрозахранване: Външна, 100-240 V 
променлив ток, 50-60 Hz

Размери
• Изделие със стойка (мм): 524 x 373 x 78 мм
• Изделие без стойка (мм): 524 x 337 x 51 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 580 x 446 x 137 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 4,76 кг
• Изделие с опаковка (кг): 6,40 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C °C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C °C

• Относителна влажност: 20%-80 %
• Надморска височина: Работа: +3658 м (12 000 
фута), Неактивност: +12 192 м (40 000 фута)

• Средно време между отказите: 30 000 час(а)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: Директива RoHS, 
Безоловен, Без живак

• Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: CCC, 

CECP, CE маркировка, CEL, FCC Class B, cETLus, 
WEEE

Кутия
• Цвят: Черна череша
• Готово: Гланц
•
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* Изисква външна клавиатура и мишка за Android (не са включени 
в офертата)

* Външният твърд диск може да има нужда от допълнително 
захранване.

* Google и Android са търговски марки на Google Inc. Фирмените 
имена, търговските марки, посочени тук, са собственост на 
съответните им компании

* Този дисплей Philips е сертифициран по MHL. Въпреки това, в 
случай че вашето MHL не се свърже или не работи коректно, 
проверете често задаваните въпроси на своето MHL устройство 
или се обърнете директно към търговеца за насоки. Политиката 
на производителя на вашето устройство може да изисква да 
закупите MHL кабел от тяхната марка или адаптер, за да 
работите с него

* Изисква опционално мобилно устройство, сертифицирано по 
MHL, и MHL кабел (не са включени). Моля, проверете за 
съвместимост при своя търговец на MHL устройства.

* Енергийната ефективност в режим на готовност/изключено 
според Директива ErP за екодизайн не се отнася за MHL 
функционалността за зареждане

http://www.philips.com

