
 

 

Philips Momentum
4K HDR display with 
Ambiglow

Momentum
55" (139.7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)

558M1RY

سطح بازی های کنسولی را ارتقاء دهید

ارائه سیستم صوتی قدرتمند توسط باورز و ویلکینز

طراحی شده برای تجربه ای نزدیک تر به واقعیت

تجربه تماشای خود را گسترش دهید

ویژگی هایی که مخصوص نیازهای گیمرها طراحی شده است

این مانیتور ٥٥ اینچ mutnemoM دارای سیستم بلندگوی یکپارچه ای است
(snikliW & srewoB) که توسط متخصصان بلندگوهای افسانه ای باورز و ویلکینز

ساخته شده و به شما تجربۀ جدیدی از بازی های کنسولی  را ارائه می  دهد. 
غرق در عملکرد فوق العاده این نمایشگر بزرگ و زیبا شوید و از جذابیت های

یک بازی همراه با صدا و تصاویر عالی لذت ببرید!

• بهره مند شدن از یک ووفر یکپارچه، درایورهای میان رده با کیفیت باال و توییترها
برای صدای باشکوه

• سیستم بلندگو با پوشش مواد پشمی شفاف و درجه یک آکوستیک کوادرات

• تکنولوژی wolgibmA سرگرمی شما را با نور درخشان، جذاب تر می کند

• SmartImage HDR، محتوای HDR شما را به صورت فوق العاده نمایش می دهد
• وضوح UltraClear 4K UHD (3840x2160) برای دقت بیشتر و صحیح تر

• تکنولوژی AMD FreeSync™ Premium Pro برای یک بازی HDR روان و بدون تأخیر
• نرخ نوسازی ٠٢١ هرتز و بهره مندی از تصاویر فوق العاده صاف و درخشان

• تاخیر ورودی پایین، رخ دادن تأخیر زمانی بین دستگاه ها و مانیتور را کاهش می دهد
 Flicker-free خستگی چشم کمتر با فناوری •

• تکنولوژی MultiView، امکان اتصال و مشاهده همزمان دوتایی را برقرار می کند



سیستم صوتی قدرتمند توسط باورز و
ویلکینز (                           )

حالت بازی 
طراحی شده برای گیمرها!

سیســتم صوتی قدرتمند توسط باورز و
(Bowers & Wilkins) ویلکینــز

وضوح تصویر  روکش اسپیکر با پوشش کوادرات

یک بازی روان بدون پارگی و ریپ 

تأخیر ورودی کم

                ، تجربه ای جدید از تماشا! 

شـــش حالت صدا بـــرای ارتـــقا کیفیت تجربــه
بازی، تماشای فیلم یا گوش دادن به موسیقی! 
ورزش و مسابقه ها: تجربۀ هیجان انگیز، لذت

بخش و نزدیک به واقعیــت
       و ماجراجویـی: غرق در یک اتمسفر صوتی

وسیـع خواهید شد
گیم پلی تـــیراندازی و اکشن: با بـــهره بــردن از
سیستـــم صوتی قدرتمنـــد و بــلند این مانیتور
از حداکثر هیـــجان و واقـــع گرایـــی لذت ببرید
تــماشای فیـــلم: موسیــــقی متـــن فیلم را برای
یــک تــــجربه شنــــیداری فراگیــــر و سیــــنمایی

تـــقویت کنید 
موسیـــقی: حالت های صــــوتی                   به
طور ویــــژه توسط                            نــــظیم
شده انــــد و اجــــرای موسیــــقی را همانـطور که

هنرمنــد در نظر دارد به شما ارائتــه می دهد 
تـــنظیمات شخصی: دستــــرسی به منـــــوی

بــــرای تنظیم صدا طبــق نیازهای خود و به طور
دلخواه

 با نمایش رنگ سفید به صورت روشن تر
و رنــگ مشکی به صورت تیـــــره تر، صحنه
بــازی با وضوح بــاال و جزئیـــات بــــیشتری
نشان داده می شود و شما می توانید به
راحتی دشمنانی را که در گوشه کنـــارهای

تاریک و سایه ها پنهان شده اند، شناسایی
کنید.

حالت فیلم        : ایده آل برای تماشای
فیلم        . 

ارائه کنتراست و روشنایی بهتر برای یک
تجربه تماشایی عمیق و واقعی تر! 

حالت عکس         :
قدرت رنگ های قرمز، سبز و آبی را برای

نمایش تصاویری سرزنده و شفاف تر
تقویت می کند. 
 :                  
دارای گواهی  

تنظیمات شخصی: 
تنظیمات صفحه نمایش را شخصی

سازی کنید. 

 

شش حالت صدا برای ارتقا کیفیت تجربه
بازی، تماشای فیلم یا گوش دادن به

موسیقی! 
ورزش و مسابقه ها: تجربۀ هیجان انگیز

لذت بخش و نزدیک به واقعیت
GPR و ماجراجویی: غرق در یک اتمسفر

صوتی وسیع خواهید شد
گیم پلی تیراندازی و اکشن: با بهره بردن

از سیستم صوتی قدرتمند و بلند این
مانیتور، از حداکثر هیجان و واقع گرایی

لذت ببرید
تماشای فیلم: موسیقی متن فیلم را برای

یک تجربه شنیداری فراگیر و سینمایی
تقویت کنید 

dnuoS eurT موسیقی: حالت های صوتی
snikliW & srewoB به طور ویژه توسط

تنظیم شده اند و اجرای موسیقی را
همانطور که هنرمند در نظر دارد به شما

ارائه می دهد 
تنظیمات شخصی: دسترسی به منوی

QE برای تنظیم صدا طبق نیازهای خود
و به طور دلخواه

این نمایشگرهای فیلیپس از پنل هایی
با عملکرد باال برای ارائه تصاویری با وضوح

(x 2160 3840)              و               
استفاده می کنند. اگر خواهان یک پردازنده
حرفه ای برای سیستم های        هستید
از برنامه های گرافیکی سه بعدی استفاده
می کنید یا یک حسابدار ماهر هستید که

روی صفحات گسترده کار می کند،
مانیتورهای فیلیپس به تصاویر و گرافیک

شما جان می بخشند.

صدایی به این فوق العادگـــی و با کیفیتی باید
بدون هیچ مانــعی شنیده شود. ســاوندبـار این
مانیتور فیلیپس با پارچه بـــلندگوی درجه یــک
که تــوسط سازنده پیــشرفته             ساختــه

شده، پوشانــده شده است.
ایـن متریال زیبا که از پارچه پشمی تولید شده
از نظر صوتـــی شفاف است و به تـمام جزئیات
جالب و هیجان انگیز اجازه می دهد آزادانــه از

بلنـــدگو به داخل اتــاق جریان یابند. 

تأخیر ورودی یعنی مقدار زمانی که بین
انجام یک دستور از طریق دستگاه های
متصل به مانیتور و مشاهده نتیجه روی

صفحه نمایش می رخ می دهد. تأخیر
ورودی کم، فاصله زمانی بین اعمال

دستورها و مشاهده نتیجه روی صفحه
نمایش را کاهش می دهد  و عملکرد شما

در بازی های ویدیویی حساس به حرکت

 

های ناگهانی و سریع را بسیار بهبود می بخشد.
این امکان به ویژه برای افرادی که بازی های

رقابتی و پرسرعت انجام می دهند، مفید
است.

بازی نباید انتخابی بین دوراهی یک گیم
پلی شلوغ یا فریم های شکسته باشد. 

تکنولوژی 
گیمرهای حرفه ای را مجهز به یک تجربه

گیم پلی روان با کیفیت         می کند که
در اوج عملکرد نیز بدون پارگی است و نمایش

تصاویر با دامنه دینامیکی باال و استثنائی
و در عین حال تأخیر کم را حفظ می  کند.   

فناوری نوآورانۀ                با ایــجاد هاله ای از
نور در مانیتور، جزئیات محتــوای روی صفحه را
افزایش می دهد. پردازشگر سریع آن، محتــوای
تصویر دریافتی را تــجزیه و تحلیل می کند و به
طور مداوم رنگ و روشنایی نور ساطع شده را با

تــصویر مطابقت می دهد.
تــــکنولوژی                           بـــه طور ویـــژه
منـاسب بــــرای تـــماشای فیــــلم، ورزش یا بازی
است و یک تجربه منحصر به فرد و همه جانبه

را بــــرای شما به ارمغان می آورد.
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UltraClear4K UHD

CAD

HDR

AMD FreeSync™ Premium

یکی از حالت های                          را
متناسب با نیاز خود انتخاب کنید. 

حالت بازی        : بهینه سازی شده برای
انجام بازی های ویدیویی



مشخصات فنی 
تصویر/ صفحه نمایش

• نوع پنل صفحه نمایش:
• نوع نور پس زمینه: سیستم

• اندازه پنل: ٥٥ اینچ            سانتی متر
• منطقه دید قدرتمند:

• نسبت تصویر مانیتور:
• وضوح مطلوب: 
• تراکم پیکسلی:

• محدوده سرعت (زمان) پاسخگویی: ٤ میلی ثانیه
• روشنایی:

• نرخ کنتراست هوشمند: 
• نسبت کنتراست (معمولی): 

• فاصله بین مرکز دو پیکسل:                       میلی متر
• زاویه دید:

• طیف رنگ (معمولی):
• رنگ های نمایشگر:          بیلیون رنگ

• فرکانس اسکن:
• حالت

• تکنولوژی
• حالت 

•                   سه طرفه
• فضای رنگ  

• دارای فناوری پرمیوم  
قابلیت اتصال

• ورودی سیگنال: 
• ورودی  

• ورودی همگام سازی:  
• سیستم صوتی (داخلی/خارجی): هدفون خارجی

تسهیالت
• امکانات در دسترس: 

                 : حالت              ، دو دستگاه
پاور: دکمه های 

منو: دکمه 
تنظیمات روشنایی: دکمه 

ورودی: دکمه 
حالت                               : دکمه 

• زبان های صفحه نمایش: پرتغالی برزیل، چک، هلندی
انگلیسی، فنالندی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، مجارستانی

ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهستانی، پرتغالی، روسی
اسپانیایی، چینی ساده شده، سوئدی، ترکی، چینی سنتی

اوکراینی
• سایر امکانات: قفل کنسینگتون، استند

• سازگاری                   : با سیستم عامل های

558M1RY/004K HDR display with Ambiglow
Momentum 55" (139.7 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

VA LCD
W-LED

139.7 /
1209.6 (H) x 680.4 (V) mm

16:9
 HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz, 2560 x 1440 @ 120 Hz; DP: 3840 x 2160 @ 120 Hz

80 PPI
(MPRT)

Normal Mode: 750 cd/m2; HDR Mode: 1200 cd/m
Mega Infinity DCR

Mega Infinity DCR
0.315 x 0.315 

178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
NTSC 104%, sRGB 125%

1.07  
HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 40 - 60 Hz (V); DP: 30 - 270 kHz (H) / 48 - 120 Hz (V)

LowBlue

Flicker-free
LowBlue

Ambiglow
sRGB

AMD FreeSync

 DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 3
USBUSB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 2 fast charge B.C 1.2)

Separate Sync

MultiViewPIP/PBP
OFF/ON

OK
UP

DOWN
Smartimage Game

(100x100mm)
DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Plug & Play

Delta E: < 2 (sRGB) •

:

:

™

VESA 



558M1RY/004K HDR display with Ambiglow
Momentum 55" (139.7 cm), 3840 x 2160 (4K UHD)

صدا
• توان خروجی:     وات                  کانال، سیستم صوتی تولید شده توسط باورز و ویلکینز

• بهبود صدا: صدای 
  • پیکربندی بلندگو: 2 عدد توئیتر،                 ؛ بلندگوهای متوسط باال،                ووفر

مشخصات پایه استند
• شیب:           درجه

مشخصات 
• حالت روشن:            وات 

• حالت آماده به کار:      وات 
• حالت خاموش:      وات 

B :برچسب انرژی •
• نشانگر          پاور: 

-حالت روشن:
-حالت خاموش: قرمز

-حالت استندبای: قرمز (چشمک زن)
• منبع تغذیه: داخلی،

ابعاد
• محصول با پایه (حداکثر ارتفاع):                              میلی متر 

• محصول بدون پایه:                                میلی متر
• بسته بندی:                               میلی متر

وزن
• محصول با پایه (کیلوگرم):         کیلوگرم

• محصول بدون پایه (کیلوگرم):         کیلوگرم
• محصول با بسته بندی (کیلوگرم):          کیلوگرم

شرایط عملکرد
• محدوده دما (عملکرد): 

• محدوده دما (نگهداری):        درجه سانتی گراد تا     درجه سانتی گراد
• رطوبت نسبی:     الی      رصد

• ارتفاع: 
- عملیاتی:         متر

- غیر عملیاتی:           متر
• شاخص متوسط زمان بین دو خرابی                         ساعت با صرف نظر از بک الیت

سازگاری با محیط زیست
• محیط زیست و انرژی: دارای گواهی            ، بدون سرب، بدون جیوه

• بسته بندی با مواد قابل بازیافت: 

پایبندی به قوانین و استانداردها
• دارای تاییدیه های نظارتی:

محتویات داخل بسته بندی:
• مانیتور با پایه

• کابل ها: کابل     ، کابل          کابل برق
• راهنمای کاربر

• لوازم جانبی: کنترل از راه دور

40 2.1 (RMS)

 10 W x 2

5/10

 20 W x 1

- 

122.96  
0.5 

 0.3

LED
N/A

100-240VAC, 50-60Hz

1232 x 834 x 308 
1232 x 715 x 102 

1390 x 990 x 376 

0°C 40°C
60

20

3658 
12192

(MTBF)50000

RoHS
 100%

DPHDMI

CB, CE Mark, TUV/ ISO9241-307, TUV-BAUART, UKRAINIAN, CUEAC, EAEU RoHS, CCC, CECP, CEL

80
20

26.5
22.7

34.31 

تا
-

:















Philips Momentum
Full HD Curved LCD 
display

Momentum
27" (68.6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

272M8CZ

از تجربــه زندگــی در لحظه لذت ببرید

 تجربــه ای نزدیک تر به واقعیت

طراحی شــده برای ارائه بهترین سرعت

تجربه تماشــای خود را گسترش دهید

راحــت تر فعالیت کنید

با ایـــن مانـــــیتور                                         شما تــــجربه لذت بخشی از زندگی
در لحظه را خواهیـــــد داشت. فنـــــاوری                       و نرخ نـــــوسازی سریع 165
هرتز تجربه ســرگرمی بی عیب و نقصی را برای بازی و تماشــای فیلم ارائه می دهد
با بهره بری از تکنولوژی                                کیفیت تصویری بســیار شــفاف تر

به شــما ارائه می شود

 Full HD Curved Momentum 
 AMD

Ultra Wide-ColorHDR

FreeSync™  

و

صفحــه نمایــش در طراحــی منحنی برای تجربه ای همه جانبه

تکنولــوژی                                         یــک بــازی روان بــدون پارگــی صفحــه و مکــث
نرخ نوســازی 165 هرتز و بهره مندی از تصاویر فوق العاده صاف و درخشــان

  بهینــه بــودن حالــت بــازی                      بــرای گیمرهــا

صفحه نمایش     تصاویر فوق العاده ای را با زوایای دید وســیع ارائه می دهد
 محــدوده دینامیکــی بــاال            بــرای نمایــش تصاویــری بــا رنگ های واقعی تر

بهره مندی از تکنولوژی                         برای نمایش رنگ های بیشــتر و تصویر با وضوح باال

حالت              برای تضمین ســالمت چشــم ها
خســتگی چشم کمتر با فناوری

پاســخ ســریع                    برای نمایش تصویر با وضوح باال و بازی روان

AMD FreeSync™ Premium

VA

ms (MPRT)1

(HDR)

Flicker-free
LowBlue 

Ultra Wide-Color 

SmartImage



طراحــی مانیتور منحنی برای تجربه
تصویری فراگیرتر

حالت                 و عملکردی سودمنــــد
بــرای چشم

خستــــگی کمتـــر چـــشم ها بـــا فنـــاوری

نرخ نوســازی 165 هرتز برای تصاویر
فوق العاده شــفاف و درخشان

AMD FreeSync™ Premium یــک 

MPRT

LowBlue Philips

Ultra Wide-Color

Ultra Wide-Color

MPRT
LED

(MPRT)

Flicker-Free

LowBlue

(HDR)

پاسخ سریع1میلی ثانیه
برای تـــصاویری واضح و گیـم پلی

روان

طیف گستــرده تــــری از رنـــگ ها و
وضوح تصویـــر بیشتـر

محـدوده دیــنامیــکی بــاال
بــرای تصاویری رنگارنگی واقعی تر

مانیتورهای رومیزی تجربۀ کاربری شــخصی ای را
ارائــــه می دهنــــد که به خوبــی با طراحی منحنــی
منطبق است. صفحه نــــمایش منحنــــی یک جـلوه
شــناور بودن دلپذیر و در عین حال لطیف را ارائه
مــــی دهد که در مــــرکز دیــد شما روی میـــز قـــرار

می گیـــرد

بــــازی نباید انتخابی بیــــن دوراهی یک گیــم پلی
شلوغ یا فریــــم های شکسته باشد

تکنولــوژی                                      گیمرهــای
حـــرفه ای را مجهز به یک تجرـــبه گیم پــــلی روان
می کند که در اوج عملکرد نیز بدون پارگی اســت
نیــــاز نیست به کیـــــفیت پایــین قانــــع شویــد و

ســازش کنید چراکه ما به شــمااطمینان می دهیم
بازی در این مانـــیتور فیلیپس با نرخ نوسازی باال
جبــــران فریـــــم ریت پایین و بدون تأخیـــر، اجـــرا

مــی شود

هنــگامــــی که شمــــا بـــازی هــای رقابـــتی و سخـت
انجــــام می دهیــــد، نیـــاز به مانیتــوری داریـــد کـه
تــــصاویر را بــــدون تــاخیر و فوق العاده روان نشان
دهد.هنــــگامی که شما بـــــازی های رقابتی و سخت
انـــــجام می دهید، نـــــیاز به مانـــیتوری داریــد کــه
تــــصاویر را بـــدون تاخیــر و فوق الـعاده روان نشان

دهــد
این مانیتور، تــــصویر صفحه را تا 165 بار در ثانیه
ترسیم می کند که بسیار سریعتــــر از یک مانیتور

استانــدارد است
نــــــرخ فریــــم پایــــین تر می توانــد باعث شــود کـــه
دشمنــــان از نقطه ای به نقطه دیــــگر بر روی صفحه
بــــپرند و آن ها را به هدف هایی دشوار تبدیل کند
با نرخ فریم 165هرتـــز، آن تصاویر گمشده مهم را
روی مـانـــیتور می گیــــرید که حرکت دشمــن را بــه
صــــورت فـــوق العاده روان نشان می دهد تا بـتوانید

به راحتـــی آن ها را هدف قرار دهید

با نرخ فریم 165هرتـــز، آن تصاویر گمشده مهم را
روی مـانـــیتور می گیــــرید که حرکت دشمــن را بــه
صــــورت فـــوق العاده روان نشان می دهد تا بـتوانید

به راحتـــی آن ها را هدف قرار دهید
این مانیتور فیلیپس، با تاخیر ورودی بســیار کم و
بدون پــــارگی صفحه، یــــک همراه همه چیـز تــمام 

برای بــــازی های شما است

(زمان پاســخ تصویر متحرک)روشی بصری

بــازی روان بــدون پارگی و ریپ 

AMD FreeSync™ Premium

بـــرای تــــوصیف زمان پاسخ است که مستقیــمًا به
مدت زمــــان بیـــن دیدن نویز تار و تصاویر تمیــــز و

واضح اشـاره دارد

مطالعات نــــشان داده اند کـــــه همانــطور که اشعه
مــــاوراء بــــنفش می توانــد باعث آسیب به چـــشم
شود، پرتـــــوهای نـــــور آبــی با طول مـــوج کوتاه که
از        مانیتورهای ســاطع می شــوند نیز میتوانند
در طول زمــــان، باعث آسیب بـــــه چــــشم و بینایـی 

شوند
تنظیمــات                               کــه بــرای تضمیــن
ســـــالمت چشم های شمــــــا طراحی شــده است، از
یک تکنولوژی نرم افزار هوشمند بــــرای کاهش نور

آبی موج کوتاه که مضر است، استـــفاده می کند

با توجه به نــــحوه کنتــــرل روشنایی در مانیتورهای
LED

مانیتــور بــازی فیلیپــس بــا             یــک میلی ثانیه
به طــور مؤثــر تیرگــی و تاری حرکت را از بین می برد
و تصاویر واضح تـــــر و دقیق تری برای بهبود تجربه 

بازی شــما ارائه می دهد
ایــن مانیتــور بهترین انتخاب برای انجام بازی های
هیجان انگیز و به ویژه حســـاس به حرکات سریع

و ناگهانـی است

فناوری                             طیف وسیع تـــری از
رنگ ها را بـــرای تصویری درخشان تر ارائه میدهد
طیف رنگ گســترده تر، رنگ ســبز را با ظاهرطبیعی
تــــر، قرمز را زنـــــده و آبــــی را عمیق تر به نمایـــش

می گذارد
با اســتفاده از فناوری                              ورنگ
های زنده و درخشــان، به ســرگرمی های رسانه  ای

خــود، تصاویــر و حتــی تولید محتوا، جان تازه و رنگ
هایی سرزنده ببخشید

محدوده دیــــــنامیکی باال در یـــــک صفحه نـــمایش
تجربــــــه بصری متـــــــفاوتی را ارائـــــه می دهد. بــا
روشنــــــایی شگفت انـــــگیز، کنـــــتراست غیـــرقابل
مقایسه و رنــــــگ های جذاب، تــــــصاویر با روشنایی
بســیار بیشــتر و زنده تری دیده می شــوند و در عین
حال تاریکی های بسیار عمیق تــــر و ظریف  تری نیز

دارنـــد
این مانــــیتور یک پالت کامل تر از رنگ های غنـــی و
جدیــــد را ارائــــه می کند که قبًال روی هیــچ صفحه
نمایشی هرگز به نمایش در نـــیامده اند و تجربه ای
بــــصری به شما می دهد که حــــس بسیــــــار خوب و 

الهام بــــخشی به همراه دارد

بــــرخی از کاربران سوسو زدن صفحه نـــمایش
را تــــجربه می کنند که باعث خستــــگی چـــــشم هـا 

مــی شود
تکنولــوژی                                  روش جدیــدی
را برای تـــنظیم روشنایی صفحه نمایــــش و کاهش
سوســو زدن به کار برده اســت تا شــما تجربه راحت

تری از ســاعات طوالنی نگاه کردن به صفحه نمایش
داشتــه باشید

Philips Flicker-Free 

272M8CZ/93Full HD Curved LCD display
Momentum 27" (68.6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)



تصویر/ صفحه نمایشتصویر/ صفحه نمایش

مشخصات

ابعاد

قابلیت اتصال

تسهیالت

نــوع پنل صفحه نمایش
نوع نور پس زمینه: سیســتم

اندازه پنل      اینچ         ســانتی متر

منطقه دید قدرتمند

محافــظ صفحه نمایش: ضد تابش نور

نسبت تصویر مانیتور
وضوح مطلوب

تراکم پیکسلی
محدوده ســرعت (زمان) پاسخگویی

روشنایی
نرخ کنتراست هوشمند

نسبت کنتراست (معمولی
فاصله بین مرکز دو پیکســل

زاویه دید
طیف رنگ (معمولی

ارتقاء تصویر
رنگ های نمایشگر

فرکانس اسکن
بدون سوسو زدن

حالت
فضای رنگ

 دارای فناوری پرمیوم

ورودی سیگنال
ورودی همگام سازی

سیستم صوتی (داخلی/خارجی

پاور: دکمه های
منو: دکمه

تنظیمات روشنایی: دکمه

272M8CZ/93Full HD Curved LCD display
Momentum 27" (68.6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

 مشخصات فنی
VA LCD

W-LED
2768.6 /

:

:
:

:

:
:

:
:

:
:

:
:

:
:

:

:

:
:

:

(

، 3H، 25%مات
597.89 (H) x 336.31 (V)

1920 x 1080 @ 165 Hz

82 PPI

16:9

(MPRT)1 میلی ثانیه

Mega Infinity DCR

میلی متر
3000:1

0.311 x 0.311
178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10

 NTSC 105 NTSC 105%*, sRGB 119%*
SmartImage game

16.7 M
30 - 200 kHz (H) / 48 - 165 Hz (V)

(Flicker-free)
LowBlue

sRGB

250 cd/m2

(

AMD FreeSync™

DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 2

Separate Sync, Sync on Green

OFF/ON

UP
ok

DOWN
Back

Plug & Play

(100x100mm)

 sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
DDC/CI, Mac OS X

Smartimage Game
ورودی: دکمه

حالــت                              دکمــه

سیستم صوتی خارجی (

:امکانات در دسترس

:

:

شــیب: - 5/20 درجه

 حالــت آمــاده به کار: < 0.5 وات

 حالت روشــن: 29.76 وات

 حالــت خاموش: < 0.3 وات

تراکم پیکسلی
منبع تغذیه: خارجی

:

:

:

:

82 PPI
100-240VAC، 50-60Hz

LED

میلی مترمحصــول با پایه (حداکثر ارتفاع
میلی متر

میلی متر
محصول بدون پایه

بسته بندی
وزن

محصــول با پایه (کیلوگرم): 4.40 کیلوگرم
محصــول بدون پایه (کیلوگرم): 3.84 کیلوگرم

محصول با بســته بندی (کیلوگرم): 6.80 کیلوگرم
شرایط عملکرد

ســازگاری با محیط زیست

پایبندی به قوانین و اســتانداردها

محدوده دما (عملکرد

محدوده دما (نگهداری

رطوبت نســبی:  20 الی 80 درصد

ارتفاع

عملیاتی: 3658 متر

غیــر عملیاتی: 12192 متر

زبــان هــای صفحه نمایش: پرتغالی برزیل، چک، هلندی
انگلیســی، فنالندی، فرانسوی، آلمانی، یونانی، مجارستانی

ایتالیایی، ژاپنی، کره ای، لهســتانی، پرتغالی، روســی
اســپانیایی، چینی ســاده شده، سوئدی، ترکی، چینی

سنتی، اوکراینی

با سیســتم عامل های

 VESAســایر امکانات: قفل کنسینگتون، استند

سازگاری

Power

نشــانگر       پاور
حالت روشن: سفید

)حالت آماده به کار: ســفید (چشــمک زن

(

(

:

:

بدون ســرب، بدون جیوه ،RoHS محیط زیســت و انرژی: دارای گواهی

:بســته بندی با مواد قابل بازیافت

:

: ســاعت با صرف نظر از بک الیتشــاخص متوسط زمان بین دو خرابی

(

611 x 462 x 210 
611 x 367 x 71 

611 x 367 x 71 :

0°C  40°C تا

درجه ســانتی گراد تا 60 درجه ســانتی گراد  -20

(MTBF)50000

100% 

CB, CE Mark, CCC, CECP, CEL دارای تاییدیــه های نظارتی
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