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Budete mít svět na dosah ruky!
Otevřete celý svět nových příležitostí díky zařízení Philips Smart All-in-One se systémem 
Android™. Rozšířený 21,5palcový vícedotykový displej je ideální pro streamování videí 
HD, hudby, e-Learning a surfování na internetu na nové úrovni.

Systém Android s velkou obrazovkou
• Velký optický vícedotykový displej pro snadnou navigaci
• Širokoúhlý displej Full HD 16:9 pro nejlepší zážitek ze sledování
• Rychlý přístup k internetu díky funkci Wi-Fi nebo portu Ethernet
• Stahování aplikací z obchodu Google Play™
• Předinstalované aplikace vám umožní okamžitě začít

Vrcholný multimediální zážitek
• Webová kamera a mikrofon vám zajistí spojení s rodinou a přáteli
• Vynikající stereofonní zvuk pro multimédia
• Přehrávejte filmy, fotografie a hudbu přímo z jednotek USB a SDHC

Snadné připojení a perfektní zážitek
• Připojte vlastní klávesnici a myš a zkoumejte svět
• Rozšiřte si úložiště pomocí médií SDHC
• Rozbočovač USB se 2 porty pro snadné připojení
• Design SmartStand nabízí nastavení jedním dotykem pro snadné použití



 Velká dotyková obrazovka pro více 
uživatelů
Otevřete celý svět nových příležitostí díky 
zařízení Philips Smart All-in-One se systémem 
Android. Vestavěná pokročilá optická 
vícedotyková technologie vám umožní 
snadnou manipulaci s obsahem, zvětšení, 
otáčení, přetažení či procházení obsahu. Díky 
dostatečně velké obrazovce si už nemusíte 
zatěžovat oči koukáním na malý displej a číst e-
knihy a noviny tak bude díky velkému písmu 
a obrázkům daleko příjemnější. Na velké 
dotykové obrazovce mohou vaše děti vyjádřit 
svoji tvořivost prostřednictvím e-kreslení, 
naučit se abecedu nebo používat interaktivní 
vzdělávací aplikace.

Širokoúhlý displej Full HD 16:9

Inteligentní zařízení Smart All-in-One je 
vybaveno obrazovkou s poměrem stran 16:9 
a rozlišením Full HD (1920 x 1080) přinášející 
zábavu, která vás naprosto pohltí. Displej je 
připraven pro budoucí technologie, protože 
podporuje signály 1080p ze všech zdrojů, 
včetně nedávné technologie Blu-ray 
a pokročilých herních konzolí HD. Vytváří 
brilantní obraz bez blikání s progresivním 
skenováním a nabízí vynikající jas i barvy.

Obchod Google Play™
Vychutnejte si skvělé aplikace z obchodu 
Google Play™. Jste-li připojení 

prostřednictvím technologie Wi-Fi nebo 
Ethernet, dostanete se do obchodu jediným 
kliknutím na ikonu aplikace. Můžete si stáhnout 
a nainstalovat aplikace pro zábavu, hry, 
praktické využití, fotografie, videa, zprávy, 
sociální sítě apod., které jsou v aktuální podobě 
dostupné v obchodě. Přehledné uživatelské 
rozhraní se snadným použitím vám pomůže při 
intuitivním procházení, které lze třídit podle 
hodnocení, kategorií nebo oblíbenosti.

Udržujte kontakty pomocí webkamery
Integrovaná webová kamera s vynikajícím, 
jasným a čistým obrazem vám umožní udržovat 
kontakt s rodinnými příslušníky a přáteli 
stejně, jako byste se viděli osobně. Mimořádně 
citlivý mikrofon zařízení Smart All-in-One 
zajistí, aby se váš hlas nesl jasně a zřetelně. 
Zvuk uslyšíte buď z vestavěných stereofonních 
reproduktorů nebo si připojte vlastní sluchátka 
pro soukromou konverzaci. Toto jednoduché 
vestavěné řešení je snadné a kdykoli 
připravené k použití.

Vynikající stereofonní zvuk

Ponořte se do zvuku vysoce kvalitních, 
vestavěných stereofonních reproduktorů.

Rozšiřte si úložiště
Vytvořte prostor pro svou rostoucí knihovnu. 
Díky vestavěnému slotu pro rozšíření můžete 
rozšířit úložnou kapacitu připojením externí 

paměťové karty SDHC nebo jednotky USB 
Flash.

HUB se 2 porty USB 2.0
Rozbočovač USB umožňuje uživateli pohodlně 
připojit multimediální zařízení plug and play, 
např. paměťová zařízení USB, fotoaparát, 
přenosný pevný disk, webovou kameru, PDA, 
tiskárnu a mnoho jiných zařízení podporujících 
připojení USB. Pohodlně umístěný rozbočovač 
USB 2.0 na monitoru umožňuje signálům USB 
2.0 procházet do počítače. Upozorňujeme, že 
mnoho zařízení typu fotoaparát nebo pevný 
disk je třeba napájet samostatně, neboť mají 
vyšší nároky na napájení, než kolik může 
rozbočovač USB monitoru poskytnout.

SmartStand

Zařízení Philips Smart All-in-One je vybaveno 
stojanem SmartStand, který umožňuje nastavit 
maximální náklon dozadu a snadné seřízení 
jedním dotykem. Snadné nastavení stojanu 
SmartStand umožňuje, aby se zařízení 
používalo v různých ergonomických polohách. 
Díky poloze se zadním náklonem téměř 
60 stupňů můžete nyní při psaní a dotykovém 
ovládání využívat přirozenou interakci 
s displejem. Nebo jej můžete použít ve 
vzpřímené poloze, sednout si věnovat se 
seriózní práci.
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Obraz/displej
• typ LCD panelu: ADS-LCD
• Typ podsvícení: Systém W-LED
• Velikost panelu: 21,5" / 54,6 cm
• Vícedotykový optický panel: 2 dotykové body
• Oblast sledování: 476,64 (š) x 268,11 (v)
• Poměr stran: 16:9
• Optimální rozlišení: Android: 1920 x 1080, PC: 

1920 x 1080 při 60 Hz
• Reakční doba (typická): 14 ms
• SmartResponse (typická): 5 ms (ze šedé do šedé)
• Jas: 250 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Úhel sledování: 178º (H) / 178º (V), - C/R > 10
• Vylepšení obrazu: SmartImage
• Barevnost displeje: 16,7 milionu

Zvuk
• Vestavěný zvuk: 2,0 W x 2

Přehrávání videa/audia
• Formát videa: MPEG4, MPEG2, H.264
• Formát audio: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Formát snímků: JPEG

Systémové údaje
• Operační systém: Android 4.2
• Procesor: Čtyřjádrový, Založený na technologii 

ARM, Nvidia Tegra T33, 1,6 GHz
• Kapacita vestavěné paměti: 2 GB DDR3, 8 GB 

EMMC Flash
• Rozšíření pomocí externí paměti: Volitelná externí 

karta SDHC, nebo jednotka USB Flash o kapacitě 
až 64 GB, nebo externí pevný disk

Předinstalované aplikace
• Kamera
• E-mail
• Galerie
• Google Play
• Přehrávač hudby
• Nastavení
• YouTube
• Internetový prohlížeč

Možnosti připojení
• Vstup signálu: VGA (analogový), MHL-HDMI 

(digitální, HDCP), RJ 45
• Slot pro paměťové karty SDHC
• Bezdrátová připojení: Rozhraní Wi-Fi (vestavěné), 

Bezdrátová síť LAN (802.11 b/g/n)
• USB: USB 2.0 x 2
• Vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, 

Konektor sluchátek
• Webkamera: 1 MP
• Vstup pro mikrofon

Pohodlí
• Pohodlí uživatele: Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, 

Hlasitost/Nahoru, Vstup/Dolů, SmartImage/Zpět
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Brazilská 

portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, 
Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, 
Maďarština, Italština, Japonská, Korejská, Polština, 
Ruština, Portugalská, Zjednodušená čínština, 
Španělština, Švédština, Tradiční čínština, Turečtina, 
Ukrajinština

• Další výhody: Zámek Kensington, Držák standardu 
VESA (75 x 75 mm)

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 
Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, 
Windows 7, Windows 8

Podstavec
• Sklopné provedení: 12~54 stupeň

Spotřeba
• Zapnuto: 28,9 W (typ.)
• Pohotovostní režim Android: 5,15 W (typ.)
• Režim vypnuto: 0,5 W (typ.)
• Indikátor napájení LED: Provoz – bílá, 

Pohotovostní režim – bílá (blikající)
• Napájení: Externí, Střídavý proud 100–240 V, 

50–60 Hz

Rozměry
• Výrobek se stojanem (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Výrobek bez stojanu (mm): 524 x 337 x 51 mm
• Balení v mm (Š x V x H): 580 x 446 x 137 mm

Hmotnost
• Výrobek se stojanem (kg): 4,76 kg
• Výrobek s obalem (kg): 6,40 kg

Provozní podmínky
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40°C °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C °C
• Relativní vlhkost: 20%-80 %
• Nadmořská výška: Provoz: +3 658 m 

(12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m 
(40 000 stop)

• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 
30,000 hodin

Podpora udržitelného rozvoje
• Životní prostředí a energie: RoHS, Bez olova, Bez 

rtuti
• Recyklovatelnost obalového materiálu: 100 %

Shoda a standardy
• Regulační opatření: CCC, CECP, Značka CE, CEL, 

FCC Třída B, cETLus, WEEE

Skříňka
• Barva: Černá třešeň
• Dokončení: Lesklý
•
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* Pro systém Android vyžaduje externí klávesnici a myš (nejsou 
součástí nabídky)

* Externí pevný disk může vyžadovat dodatečný zdroj napájení.
* Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. 

Podnikové názvy a ochranné známky uvedené v tomto textu jsou 
vlastnictvím příslušných společností.

* Tento displej Philips je certifikován pro technologii MHL. Nicméně 
v případě, kdy se vaše zařízení MHL nemůže připojit nebo nefunguje 
správně, prověřte časté otázky (FAQ) u dodavatele zařízení MHL 
nebo se s žádostí o radu obraťte přímo na dodavatele. Politika 
výrobce vašeho zařízení může vyžadovat zakoupení kabelu MHL 
nebo kabelu jeho konkrétní značky, který bude fungovat.

* Vyžaduje volitelné mobilní zařízení certifikované pro technologii 
MHL a kabel MHL (není součástí dodávky). Kompatibilitu ověřte 
u svého dodavatele zařízení MHL.

* Pohotovostní režim/Vypnuto úspora energie ErP neplatí pro nabíjení 
MHL

http://www.philips.com

