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Dünya parmaklarınızın ucunda!
Gücünü Android™'den alan Philips Smart All-in-One ile yeni fırsatlar dünyasına geçiş 
yapın. Geniş 21,5 inç çoklu dokunmatik ekran HD video, müzik, e-eğitim ve internette 
gezinmeyi bir üst seviyeye taşımak için ideal bir seçenektir.

Daha büyük görünümde Android
• Kolay gezinme için büyük optik çoklu dokunmatik ekran
• En iyi seyir deneyimi için 16:9 Geniș Ekran Full HD ekran
• Wi-Fi veya Ethernet portu ile hızlı internet erișimi
• Google Play™ Store'dan uygulama indirin
• Önceden yüklenen uygulamalar cihazı kullanmaya hemen bașlamanızı sağlar

Üst sınıf multimedya deneyimi
• Web kamerası ve mikrofon arkadașlarınız ve ailenizle iletișim kurmanızı sağlar
• Multimedya için üstün stereo ses
• Film, fotoğraflar ve müziği doğrudan USB ve SDHC sürücülerden oynatın

Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın
• Dünyayı keșfetmek için kendi klavye ve farenizi bağlayın
• Depolamanızı SDHC ortamla genișletin
• Kolay bağlantılar için 2 portlu USB Hub
• SmartStand tasarımı kullanım kolaylığı için tek dokunușla ayar özelliği sunar



 Büyük çoklu dokunmatik ekran
Gücünü Android'den alan Philips Smart All-in-
One ile yeni fırsatlar dünyasına geçiș yapın. 
Yerleșik gelișmiș optik çoklu dokunmatik 
teknolojisi sayesinde, șimdi içeriğinizi kıstırma, 
yakınlaștırma, döndürme, kaydırma veya 
ilerleme gibi el hareketleriyle yönetebilirsiniz. 
Etkileyici büyük ekran sizi zahmetli küçük akıllı 
ekrandan kurtaracak. Büyük yazı tipi ve resim 
olanakları sayesinde e-kitaplar veya gazeteleri 
gözünüzü yormadan okuyabilirsiniz. Büyük 
dokunmatik ekran e-boyama uygulamalarıyla 
çocuğunuzun yaratıcılığını ortaya çıkarmak, 
okumayı öğrenmesine yardımcı olmak veya 
etkileșimli eğitim uygulamalarını kullanmak için 
ideal bir araçtır.

16:9 Geniș Ekran Full HD

Smart All-in-One, sürükleyici eğlence deneyimi 
için 16:9 Full HD (1920 x 1080 çözünürlüklü) 
ekran sunar. En yeni teknolojiye sahip Blu-ray 
ve gelișmiș HD oyun konsolları dahil olmak 
üzere tüm kaynaklardan gelen 1080p sinyalleri 
destekleyen bu ekran tam anlamıyla geleceğe 
dönüktür. Ekran, üstün parlaklık ve renklere 
sahip titreșimsiz așamalı tarama görüntüleri 
sunar.

Google Play™ Store
Google Play™ Store'da yer alan muhteșem 
uygulamaların keyfini çıkarın. Uygulama 
simgesine bir kez dokunarak Wi-Fi veya 

Ethernet bağlantısı yoluyla uygulama 
mağazasına ulașabilirsiniz. Mağazada en son 
sürümleriyle yer alan eğlence, oyunlar, 
yardımcı programlar, ofis, fotoğraflar, video, 
haberler, sosyal ağ vb. alanlara yönelik 
uygulamaları indirebilirsiniz. Anlașılır, kullanımı 
kolay arayüz; puan, kategori veya popülerliğe 
göre sıralanabilen alanlarda sezgisel șekilde 
gezinmenize olanak sağlar.

Web kamerası ile sosyalleșin
Üstün, parlak ve net görüntülere sahip entegre 
web kamerası, aileniz ve arkadașlarınızla yüz 
yüze konușur gibi sosyalleșmenize olanak 
sağlar. Smart All-in-One'ın ultra hassas 
mikrofonu, sesinizin net ve anlașılır șekilde 
iletilmesini sağlar. Sesi net șekilde duymak için 
yerleșik stereo hoparlörleri kullanabilir veya 
daha özel bir görüșme için kendi kulaklıklarınızı 
bağlayabilirsiniz. Bu basit yerleșik çözüm 
kolayca uygulanır ve sizinle her yere gelmeye 
hazırdır.

Üstün stereo ses

Yüksek kaliteli yerleșik stereo hoparlörlerle 
sesi hissedin.

Depolamanızı genișletin
Sürekli büyüyen kitaplığınıza yer açın. Harici 
SDHC kartı veya USB flash belleği yerleșik 
genișletme yuvasına bağlayarak depolama 
kapasitenizi genișletebilirsiniz.

2 USB 2.0 HUB portu
USB Hub'ı, kullanıcının USB bellek cihazları, 
kamera, portatif HDD, Web kamerası, PDA, 
Yazıcı ve USB bağlantısı bulunan birçok tak ve 
çalıștır multimedya cihazını kolayca 
bağlayabilmesini mümkün kılar. Monitörde 
bulunan pratik USB 2.0 Hub'ı USB 2.0 
sinyallerinin bilgisayara aktarılabilmesini sağlar. 
Kamera veya HDD gibi monitörün USB Hub'ı 
tarafından sağlanabilecek olandan daha fazla güç 
gereksinimi olan birçok cihazın ayrıca açılması 
gerektiğini unutmayın.

SmartStand

Philips Smart All-in-One, maksimum arkaya 
yatma ve tek dokunușla ayar özelliğine sahip 
SmartStand ile birlikte gelir. SmartStand'ın 
kolayca ayarlanabilmesi ekranı çeșitli 
ergonomik konumlarda kullanabilmenize 
olanak sağlar. 60 dereceye yakın arkaya eğilme 
konumu sayesinde, șimdi ekrana doğal șekilde 
dokunabilir ve yazı yazabilirsiniz. Ayrıca 
oturmak ve dikkat gerektiren ișlerinizi yapmak 
için ekranı dik konumda kullanabilirsiniz.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: ADS-LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç
• Çoklu dokunmatik optik panel: 2 nokta dokunma 

özellikli
• Etkin izleme alanı: 476,64 (Y) x 268,11 (Y)
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: Android: 1920 x 1080, PC: 

60 Hz'de 1920 x 1080
• Tepki süresi (tipik): 14 ms
• SmartResponse (tipik): 5 ms (Griden Griye)
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• İzleme açısı: 178º (Y) / 178º (D), C/R > 10 ise
• Görüntü güçlendirme: SmartImage
• Ekran renkleri: 16,7 M

Ses
• Dahili Ses: 2,0 watt x 2

Video/Ses Oynatma
• Video formatı: MPEG4, MPEG2, H.264
• Ses formatı: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Fotoğraf formatı: JPEG

Sistem Özellikleri
• İșletim sistemi: Android 4.2
• İșlemci: Dört çekirdekli, ARM tabanlı, Nvidia Tegra 

T33, 1,6 GHz
• Dahili hafıza kapasitesi: 2 GB DDR3, 8 GB EMMC 

Flash
• Harici bellek genișletme: İsteğe bağlı harici SDHC 

kartı, veya en fazla 64 GB USB flash sürücü, ya da 
harici HDD

Hazır yüklü uygulamalar
• Kamera
• E-posta
• Galeri
• Google Play
• Müzik Çalar
• Ayar
• Youtube
• Web Tarayıcısı

Bağlantı
• Sinyal Giriși: VGA (Analog), MHL-HDMI (dijital, 

HDCP), RJ 45
• SDHC kartı yuvası
• Kablosuz bağlantılar: Wi-Fi (Yerleșik), Kablosuz 

LAN (802.11 b/g/n)
• USB: USB 2.0 x 2
• Ses (Giriș/Çıkıș): PC ses giriși, Kulaklık jakı

• Web kamerası: 1 MP
• Mikrofon giriși

Kullanılabilirlik
• Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü/Tamam, Ses/

Yukarı, Giriș/Așağı, SmartImage/Geri
• OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, 

Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, 
Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, 
Lehçe, Rusça, Portekizce, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca, İsveççe, Klasik Çince, Türkçe, 
Ukraynaca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj 
(75x75mm)

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Stand
• Eğilme: 12~54 derece

Güç
• Açık modu: 28,9 W (tipik)
• Android bekleme modu: 5,15 W (tipik)
• Kapalı modu: 0,5 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

modu-Beyaz (yanıp sönen)
• Güç kaynağı: Dıș, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 524 x 337 x 51 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 580 x 446 x 137 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 4,76 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,40 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• Yükseklik: Çalıșma: 3658 m (+12.000 ft), 

Çalıșmama: 12.192 m (+40.000 ft)
• MTBF: 30.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: RoHS, Kurșunsuz, Cıva İçermez
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CCC, CECP, CE İșareti, CEL, FCC 

Sınıf B, cETLus, WEEE

Kasa
• Renk: Vișne Rengi
• Kaplama: Parlak
•
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* Android için harici klavye ve fare gerekir (Ürünle birlikte verilmez)
* Harici HDD için ek güç kaynağı gerekebilir.
* Google ve Android, Google, Inc șirketinin ticari markalarıdır. Bu 

belgede belirtilen kuruluș adları ve ticari markalar ilgili șirketlerin 
mülkiyetindedir

* Bu Philips ekranı MHL sertifikalıdır. Ancak MHL cihazınızın 
bağlanmadığı ya da doğru bir șekilde çalıșmadığı durumlarda, MHL 
cihazı SSK'yi kontrol edin veya yönlendirme için doğrudan satıcınızla 
iletișim kurun. Cihaz üreticisi politikası çalıștırmak için özel MHL 
kablosu veya adaptörü satın almanızı gerektirebilir

* İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil 
değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

* ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL șarj ișlevi için 
geçerli değildir

http://www.philips.com

