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Geavanceerd design, panoramisch uitzicht

voor uw beste creaties

Deze Philips UltraWide-displays van 34 inch laten u versteld staan met hun

kristalheldere 3440x1440-beeld en levendige kleuren. Het prachtige UltraWide-

scherm is in hoogte verstelbaar en geeft u een panoramisch beeld van de wereld.

Geavanceerd design voor uw beste creaties

Gebogen scherm-design voor intensere ervaring

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

In hoogte verstelbaar voor meer ergonomisch comfort

Verbluffende prestaties

Ultra Wide-Color met nog meer kleuren voor een levendig beeld

Kristalhelder, ultrabreed QHD-beeld van 3440 x 1440 pixels

MultiView maakt tweevoudige verbinding en weergave tegelijkertijd mogelijk

Vloeiende gameplay met AMD FreeSync™-technologie

100 Hz vernieuwingsfrequentie voor supervloeiende beelden

Eenvoudig aansluiten en genieten

HDMI voor snelle digitale verbinding

DisplayPort-aansluiting voor het beste beeld

Ingebouwde stereoluidsprekers voor multimedia

USB 3.0 maakt snelle gegevensoverdracht en slim opladen van telefoons mogelijk
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Kenmerken

Gebogen scherm-design

Desktopmonitoren bieden een persoonlijke

gebruikerservaring, waar een gebogen design

zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm

zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect,

waarbij al uw aandacht uitgaat naar het

scherm midden op uw bureau.

100 Hz snelle vernieuwing

Voor goede game- en videoprestaties wilt u

een beeldscherm met supervloeiende beelden.

Dit Philips-beeldscherm vernieuwt beelden tot

100 keer per seconde, veel sneller dan een

standaardbeeldscherm. Bij een lagere

framesnelheid kan het gebeuren dat de vijand

van plek naar plek op het scherm springt, zodat

je hem moeilijk kunt raken. Met een

framesnelheid van 100 Hz worden deze

belangrijke ontbrekende afbeeldingen op het

scherm weergegeven, zodat de vijand in

vloeiende bewegingen wordt weergegeven en

gemakkelijker te raken is.

Ultrabreed, kristalhelder beeld

Deze nieuwste Philips-schermen zorgen

bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-

beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe

schermen maken gebruik van hoogwaardige

panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden

brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten

uw foto's en beelden tot leven komen. De

ultrabrede 21:9-beeldverhouding maakt een

hogere productiviteit mogelijk dankzij meer

ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken

en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u

nu een professional bent met behoefte aan

extreem gedetailleerde informatie voor CAD-

CAM-oplossingen of een financieel expert die

werkt met enorme spreadsheets, Philips-

monitoren leveren kristalhelder beeld,

In hoogte verstelbare Ergo Base

De Ergo Base is een gebruiksvriendelijke

monitorvoet van Philips die u kunt kantelen en

in hoogte kunt verstellen. Zo kan iedere

gebruiker de monitor naar de eigen voorkeur

aanpassen voor optimaal kijkcomfort en

maximale efficiëntie.

Ultra Wide-Color-technologie

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder

spectrum aan kleuren voor een schitterend

beeld. Het bredere 'kleurengamma' van Ultra

Wide-Color produceert meer natuurlijk uitziend

groen, levendiger rood en dieper blauw. Breng

mediaentertainment, afbeeldingen en zelfs

productiviteit tot leven met de intense kleuren

van de Ultra Wide-Color-technologie.

MultiView-technologie

Met de Philips MultiView-display met zeer

hoge resolutie krijgt u toegang tot een wereld

vol connectiviteit. MultiView maakt actieve

tweevoudige verbinding en weergave mogelijk,

zodat u kunt werken met meerdere apparaten,

zoals PC's en notebooks tegelijkertijd, voor

complex multitasken.

Ultravloeiend gamen

Gaming hoort geen keuze te zijn tussen

stotterende gameplay en haperende frames.

Met de nieuwe Philips-monitor hoeft u die

keuze niet meer te maken. Geniet van

vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel

elke framesnelheid met AMD FreeSync™-

technologie, de soepele en snelle verversing

en de uiterst snelle reactietijd.

Red Dot Award

Philips Brilliance 349X7FJEW, een innovatief

monitordesign.Breed genoeg voor uw beste

ideeën

COMPUTEX d&i awards

Philips Brilliance 349X7FJEW, een innovatief

monitordesign.Uitstekend productontwerp met

een verfijnde nieuwe standaard die volledig

kan worden aangepast.
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Specificaties

Beeld/scherm

Type LCD-scherm: VA LCD

Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem

Schermgrootte: 86,36 cm (34")

Kleurenbereik (standaard): NTSC 99,8%, sRGB

117,3%*

Effectief weergavegebied: 797,22 (H) x 333,72

(V) - bij 1800 R kromming*

Beeldformaat: 21:9

Maximale resolutie: 3440 x 1440 bij 100Hz*

Pixeldichtheid: 109,68 PPI

Responstijd (normaal): 4 ms (grijs naar grijs)*

Helderheid: 300 cd/m²

Contrastverhouding (normaal): 3000:1

SmartContrast: 100.000.000:1

Pixelpitch: 0,232 x 0,232 mm

Kijkhoek: 178º (H)/178º (V), bij C/R > 10

Trillingsvrij

Beeldverbetering: SmartImage-gamemodus

Schermkleuren: 16,7 M

Scanfrequentie: 58 - 148 kHz (H) / 40 - 100

Hz (V)

sRGB

FreeSync

Connectiviteit

Signaalinvoer: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 x 1,

HDMI 2.0 x 1

USB: USB 3.0 x 4 (1 met snel opladen)*

Gesynchroniseerde invoer: Aparte

synchronisatie, Synchronisatie op groen

Audio (in/uit): Audio-ingang voor PC,

Hoofdtelefoonuitgang

Comfort

Ingebouwde luidsprekers: 5 W x 2

MultiView: PIP/PBP-modus, 2 apparaten

Gebruikersgemak: Menu/OK,

Gebruiker/omhoog, SmartImage Game/terug,

MultiView/omlaag, Aan/Uit, LowBlue-modus

Beheersoftware: SmartControl

OSD-talen: Braziliaans Portugees, Tsjechisch,

Nederlands, Engels, Frans, Fins, Duits, Grieks,

Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans,

Portugees, Pools, Russisch, Vereenvoudigd

Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel

Chinees, Turks, Oekraïens

Andere handige opties: Kensington-slot,

VESA-standaard (100 x 100 mm)

Plug & Play-compatibiliteit: DDC/CI, Mac OS

X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Standaard

In hoogte verstelbaar: 150 millimeter

Kantelfunctie: -5/20 graad

Vermogen

Ingeschakeld: 69,55 W (normaal)

Stand-bymodus: 0,3 W (normaal)

Uitmodus: 0,3 W (normaal)

LED-indicator voor voeding: In werking - wit,

Stand-bymodus - wit (knipperend)

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50-60

Hz, Extern

Afmetingen

Product met standaard (mm): 810 x 444 x

292 millimeter

Product zonder standaard (mm): 810 x 369 x

98 millimeter

Verpakking in mm (b x h x d): 946 x 576 x

388 millimeter

Gewicht

Product met standaard (kg): 8,21 kg

Product zonder standaard (kg): 6,43 kg

Product met verpakking (kg): 13,74 kg

Voorwaarden voor een goede werking

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40

°C °C

Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60

°C °C

Relatieve vochtigheid: 20%-80 %

Hoogte: In werking: 3658 m, niet in werking:

12.192 m

MTBF: 50.000 (achtergrondverlichting niet

meegerekend) uur

Duurzaamheid

Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij

Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Voldoet aan de normen

Officiële goedkeuringen: CE-markering, FCC-

klasse B, CU-EAC, WEEE, TÜV/ISO 9241-307,

RCM, CCC, PSB

Kast

Kleur: Wit

Voet: Zilver/chroom

Afwerking: Glanzend

Websitenavigatie

Hotel-TV: n.v.t.

Wat zit er in de doos?

Monitor met standaard

Kabels: HDMI-kabel, DP-kabel, USB-kabel,

audiokabel, voedingskabel

Gebruikersdocumentatie

* Straal van boog van de schermkromming in mm

* De maximale resolutie is geschikt voor HDMI-input of

DP-input.

* Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse

* Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard

* 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rechten

voorbehouden. AMD, het AMD-pijllogo, FreeSync en

combinaties daarvan zijn handelsmerken van Advanced

Micro Devices, Inc. Andere namen zijn uitsluitend ter

informatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun

respectieve eigenaren.

* NTSC-regio gebaseerd op CIE 1976

* sRGB-regio gebaseerd op CIE 1931
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