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Οθόνη LCD με USB-C

C Line
27" (68,47 εκ.)
2560 x 1440 (QHD)
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Απλότητα που ξεχωρίζει

Η οθόνη που κέρδισε το βραβείο σχεδίασης Red Dot προσφέρει ευκρινείς, εντυπωσιακές εικόνες 

QHD σε εξαιρετικά λεπτό μέγεθος χωρίς πλαίσιο. Διαθέτει όλες τις θύρες και συνδεσιμότητα 

USB-C ενός καλωδίου σε μια κομψή γεωμετρική βάση για τακτοποιημένη εγκατάσταση.

Εξαιρετική σχεδίαση
• Χωρίς πλαίσιο για εικόνα πλήρους οθόνης και μοντέρνα εμφάνιση
• Εξαιρετικά λεπτή για στιλάτη εμφάνιση

Σύνδεση με ένα καλώδιο USB-C
• Συνδέστε το notebook με ένα καλώδιο USB-C
• Τροφοδοτήστε με ρεύμα και επαναφορτίστε το συμβατό notebook από την οθόνη
• Προβολή πεντακάθαρων εικόνων 2560x1440 QHD
• Μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα μέσω USB 3.2

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
• Ευρεία οθόνη LED με τεχνολογία IPS, για ακρίβεια εικόνας και ήχου
• Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες
• Υψηλό Δυναμικό εύρος (HDR) για πιο ρεαλιστικά ζωηρόχρωμα γραφικά
• Απρόσκοπτα ομαλό παιχνίδι με την τεχνολογία AMD FreeSync™
• Λειτουργία LowBlue φιλική για τα μάτια



 Χωρίς πλαίσιο

Η εξάλειψη του πλαισίου στη σχεδίασή μας 
χωρίς πλαίσιο προσφέρει μεγαλύτερη εικόνα 
και μοντέρνα εμφάνιση, για σχεδόν άψογη 
εμπειρία σε εγκαταστάσεις πολλαπλών 
οθονών.

Εξαιρετικά λεπτή για στιλάτη εμφάνιση

Η νέα μας οθόνη είναι απίστευτα λεπτή! Το 
εξαιρετικά λεπτό προφίλ χαρίζει 
μινιμαλιστική εμφάνιση που ταιριάζει σε 
κάθε χώρο και γραφείο.

Σύνδεση USB-C

Αυτή η οθόνη της Philips διαθέτει υποδοχή 
USB type-C με παροχή ρεύματος. Χάρη στην 
έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, 
μπορείτε να φορτίσετε απευθείας τον 
συμβατό* φορητό υπολογιστή σας. Το 
λεπτό βύσμα δύο όψεων USB-C επιτρέπει 
την εύκολη σύνδεση με ένα καλώδιο. 
Μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο υψηλής 
ανάλυσης και να μεταφέρετε δεδομένα με 

υψηλές ταχύτητες ενώ ταυτόχρονα 
τροφοδοτείτε και επαναφορτίζετε το 
notebook.

Τροφοδοσία και επαναφόρτιση του 
notebook
Αυτή η οθόνη διαθέτει ενσωματωμένη 
υποδοχή USB-C η οποία πληροί το πρότυπο 
USB Power Delivery. Με την έξυπνη και 
ευέλικτη διαχείριση ενέργειας, μπορείτε 
τώρα να τροφοδοτείτε ή να επαναφορτίζετε 
το συμβατό* σας notebook απευθείας από 
την οθόνη χρησιμοποιώντας μόνο ένα 
καλώδιο USB-C.

Πεντακάθαρες εικόνες QHD
Αυτές οι οθόνες της Philips προσφέρουν 
πεντακάθαρες εικόνες Quad HD 2560x1440 
ή 2560x1080 pixel. Χάρη στη χρήση οθονών 
υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής 
πυκνότητας και τη δυνατότητα πηγών 
υψηλού εύρους ζώνης, όπως DisplayPort, 
HDMI και Dual link DVI, αυτές οι νέες οθόνες 
ζωντανεύουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. 
Είτε θέλετε να προβάλετε εξαιρετικά 
λεπτομερείς πληροφορίες επαγγελματικού 
επιπέδου για λύσεις CAD-CAM, είτε 
χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D 
είτε εκτελείτε χρηματοοικονομικές εργασίες 
σε τεράστια λογιστικά φύλλα, οι οθόνες 
Philips σας προσφέρουν πεντακάθαρες 
εικόνες.

Τεχνολογία Ultra Wide-Color

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει 
ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο 
φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα 
χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει 
πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και 
βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την 

ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και 
αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα 
ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra 
Wide-Color.

Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR)

Η τεχνολογία High Dynamic Range 
προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική 
εμπειρία. Χάρη στην εκπληκτική 
φωτεινότητα, την ασύγκριτη αντίθεση και το 
εντυπωσιακό χρώμα, η εικόνα είναι πολύ πιο 
φωτεινή, με πιο βαθύ και τονισμένο μαύρο. 
Αποδίδοντας μια μεγαλύτερη παλέτα 
πλούσιων, νέων χρωμάτων που δεν έχετε 
ξαναδεί σε τηλεόραση, προσφέρει μια 
οπτική εμπειρία που αιχμαλωτίζει τις 
αισθήσεις και ξυπνά τα συναισθήματα.

Βραβείο σχεδίασης RedDot
Τα βραβεία RedDot απονέμονται στην 
καλύτερη σχεδίαση προϊόντων.
Η σχεδίαση προβάλλει την υπόσχεση 
της καινοτομίας μέσω της πολύ λεπτής 
οθόνης και της μινιμαλιστικής βάσης, 
επιτρέποντας στην οθόνη να ταιριάξει 
απόλυτα μέσα στο σπίτι.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: Τεχνολογία IPS
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 27" / 68,47 εκ.
• Περίβλημα οθόνης: Αντιθαμβωτική, 3H, Haze 

25%
• Πραγματική περιοχή προβολής: 596,74 (Ο) x 

335,66 (Κ)
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Μέγιστη ανάλυση: 2560 x 1440 @ 75 Hz*
• Πυκνότητα pixel: 109 PPI
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 4 ms (γκρι σε 
γκρι)*

• Φωτεινότητα: 350 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• SmartContrast: Mega Infinity DCR
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,233 x 0,233 χιλ.
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρωματικό φάσμα (τυπικό): ΝTSC 114%*, sRGB 

131%*
• HDR: HDR 10 (HDMI 2.0)
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 114 kHz (H) / 48 - 75 

Hz (V)
• Χωρίς τρεμόπαιγμα
• Λειτουργία LowBlue
• EasyRead
• sRGB
• Τεχνολογία AMD FreeSync™

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1, 

USB-C 3.2 Gen1 x 1 (παροχή ρεύματος έως 
65W)

• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Έξοδος ήχου

Άνεση
• MultiView: Λειτουργία PIP/PBP
• Ευκολία χρήσης: Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση, Μενού, Φωτεινότητα, 
Είσοδος, SmartImage

• Λογισμικό ελέγχου οθόνης: SmartControl
• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά 
Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Απλοποιημένα 
κινέζικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Παραδοσιακά 
Κινεζικά, Τουρκικά, Ουκρανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Βάση
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 21,58 W (τυπ.) 

(Μέθοδος δοκιμής EnergyStar 7.0)
• Λειτουργία αναμονής: 0,5 W (τυπ.)
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W (τυπ.)
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Εξωτερική, 100-240VAC, 
50-60Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 611 x 455 x 185 χιλιοστά
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 611 x 362 x 

20 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 680 x 525 x 

225 χιλιοστά

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 4,26 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,18 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 6,81 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 έως 40 ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 έως 

60 ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• MTBF: 50.000 ώρες (χωρίς οπίσθιο 
φωτισμό) ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 7.0, 

RoHS, Χωρίς μόλυβδο, Χωρίς υδράργυρο, 
Πιστοποίηση TCO, WEEE

• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, 
cETLus, TUV/ISO 9241-307, EPA

Περίβλημα
• Χρώμα: Μαύρο
• Φινίρισμα: Ανάγλυφο

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οθόνη με βάση
• Καλώδια: Καλώδιο HDMI, καλώδιο USB C σε C, 
καλώδιο τροφοδοσίας

• Τεκμηρίωση για το χρήστη
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD με USB-C
C Line 27" (68,47 εκ.), 2560 x 1440 (QHD)

* Το λογότυπο/εμπορικό σήμα "IPS" και τα σχετικά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας για τεχνολογίες ανήκουν στους αντίστοιχους 
κατόχους τους.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
* Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931
* 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το FreeSync 
και συνδυασμός αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της 
Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προορίζονται μόνο 
για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να είναι εμπορικά 
σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/
η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power 
Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή 
απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

* Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.

http://www.philips.com

