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διαφόρων τύπων οθονών LED όπως OLED και 
QLED. Αυτές οι τεχνολογίες είναι ενεργειακά 
αποδοτικές και χρησιµοποιούνται ευρέως από 
τους κατασκευαστές στις εµπορικές τους οθόνες. 
Οι άλλες αναδυόµενες τεχνολογίες LED είναι οι 
mini-LED και micro-LED. Παρόλο που τα mini-
LED και micro-LED είναι σχετικά νέα και δεν 
έχουν ακόµη διεισδύσει στην παγκόσµια αγορά, 
οι τεχνολογίες αυτές αναµένεται να καταγράψουν 
σχετικά υψηλότερο CAGR τα επόµενα έξι χρόνια.

Με βάση τον τύπο οθόνης, η αγορά των 
commercial οθονών χωρίζεται σε flat, curved 
κλπ. Οι τελικοί χρήστες από ποικίλους εµπορι-
κούς κλάδους χρησιµοποιούν flat οθόνες εδώ 
και δεκαετίες λόγω των πλεονεκτηµάτων τους, 
όπως το χαµηλό κόστος και η εύκολη διαθεσι-
µότητα. Από την εµφάνιση των οθονών TFT και 
LCD, έχει παρατηρηθεί αυξηµένη χρήση οθονών 
επίπεδης οθόνης στον επιχειρηµατικό κλάδο. 
Το flat πάνελ κατείχε το µεγαλύτερο µερίδιο το 
2019, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% του 
συνολικού µεριδίου αγοράς. Οι flat οθόνες όπως 
τα video walls, οι ψηφιακές αφίσες, οι οθόνες και 
τηλεοράσεις χρησιµοποιούνται ευρέως σε πολ-

λούς end-use κλάδους. Το segment αναµένεται 
να συνεχίσει να κυριαρχεί στην αγορά καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Με βάση το µέγεθος της οθόνης, η αγορά των 
commercial οθονών έχει κατηγοριοποιηθεί ως 
εξής: κάτω από 32 ίντσες, 32 έως 52 ίντσες, 52 
έως 75 ίντσες και πάνω από 75 ίντσες. Τα τµή-
µατα κάτω των 32 ιντσών και 32 έως 52 ιντσών 
δηµιούργησαν σχετικά υψηλότερα έσοδα το 
2019 και αναµένεται να σηµειώσουν σταθερή 
ανάπτυξη. 
Οι πελάτες προτιµούν µεγάλες οθόνες λόγω 
της µεγαλύτερης ευκρίνειας της οθόνης, λει-
τουργιών όπως οι τεχνολογίες εξοικονόµησης 
ενέργειας όπως OLED και micro-LED και υ-
ψηλή ποιότητα περιεχοµένου. Ως αποτέλεσµα, 
το segment 52 έως 75 ίντσες αναµένεται να 
παρουσιάσει σηµαντική αύξηση της ζήτησης τα 
επόµενα έξι χρόνια.

Ωστόσο, το segment των άνω των 75 ιντσών 
αναµένεται να καταγράψει το υψηλότερο CAGR 
λόγω της αυξανόµενης ζήτησης για οθόνες 
large format. Οι πελάτες από κλάδους όπως 

το λιανικό εµπόριο, οι µεταφορές και η υγειο-
νοµική περίθαλψη υιοθετούν µεγάλες οθόνες 
για digital signage. Οι βασικοί παίκτες όπως 
η Samsung και η LG κυκλοφορούν πολλές 
commercial οθόνες µε µεγέθη πάνω από 75 
ίντσες τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόµε-
νης υιοθέτησής τους. Οι κατασκευαστές πραγ-
µατοποιούν επενδύσεις στην έρευνα και την 
ανάπτυξη για να παρουσιάσουν οθόνες µεγάλου 
µεγέθους µε τις τελευταίες τεχνολογίες για την 
κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης.

Το θετικό σε όλα αυτά είναι πως οι παράγοντες 
της αγοράς επενδύουν όλο και περισσότερο 
στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογι-
ών, όπως τα transparent panels, ανταποκρινό-
µενοι στην αυξανόµενη ζήτηση για προηγµένη 
τεχνολογία προβολής από τους κλάδους του 
hospitality, των µεταφορών και υγειονοµικής 
περίθαλψης. 
Οι προηγµένες τεχνολογίες digital signage και 
τηλεοράσεων αναµένεται να ενισχύσουν την 
ανάπτυξη της αγοράς, αφήνοντας µια νότα αισι-
οδοξίας για το άµεσο µέλλον. 
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Η MMD, brand license partner των οθονών 
Philips, παρουσίασε τη νέα Full HD οθόνη 
Philips 272B1G, η οποία είναι σχεδιασµένη για 
βέλτιστη άνεση και παραγωγικότητα, µε µειωµέ-
νες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το νέο 27» (68,6 
εκ) µοντέλο αποτελεί την εξέλιξη του περσινού 
241B7QGJ προσφέροντας στους επαγγελµατίες τη 
δυνατότητα να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 
τους µε σεβασµό στο περιβάλλον. Είναι ειδικά 
σχεδιασµένη ώστε να έχει τις χαµηλότερες δυνα-
τές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συµµορφωµένη 
µε τα πρότυπα RoHS είναι πλήρως απαλλαγµένη 
από βλαβερές ουσίες όπως µόλυβδος, υδράρ-
γυρος και PVC / BFR. Επιπλέον, όλα τα πλαστικά 
της τµήµατα, το µεταλλικό σασί, και τα υλικά της 
συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιµα. 

Η οθόνη διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά 
υψηλής απόδοσης και έξυπνης εργονοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογίας IPS, της 
λειτουργίας LowBlue Mode και της Smart Ergo 
Base, ενώ ικανοποιεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα 
απόδοσης ενέργειας, όπως διασφαλίζεται από 
την πιστοποίηση Energy Star 8.0.

Συνδυάζοντας το νέο ενεργειακά αποδοτικό 
σχεδιασµό µε µια σειρά τεχνολογιών εξοικο-
νόµησης ενέργειας, η Philips 272B1G διαθέτει 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για ένα νέο 
µοντέλο βιώσιµης παραγωγικότητας. Η λειτουρ-
γία PowerSensor ανιχνεύει την απουσία του 
χρήστη και µειώνει αυτόµατα τη φωτεινότητα της 
οθόνης, ρίχνοντας την κατανάλωση ενέργειας 
έως και 70%. Επιπλέον, διαθέτει την τεχνολογία 
LightSensor, που προσαρµόζει τη φωτεινότητα 
της εικόνας ανάλογα µε τις συνθήκες φωτισµού 
του χώρου, και την επιλογή µηδενικής κατανά-

λωσης ενέργειας (Zero Power Consumption), 
η οποία τερµατίζει τη λανθάνουσα κατανάλωση 
ενέργειας µε το απλό πάτηµα ενός διακόπτη 
0-watt. 

Δεν είναι όµως µόνο αυτά. Χάρη στη νέα της 
ενεργειακή απόδοση, η οθόνη Philips 272B1G 
χρησιµοποιεί µία καινούρια τεχνολογία οπίσθιου 
LED φωτισµού που διατηρεί τη φωτεινότητα και 
το χρώµα χρησιµοποιώντας σηµαντικά λιγότερη 
ενέργεια. Η ενεργειακή κλάση A++ υπογραµµίζει 
περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση του µοντέ-
λου.

Η Philips 272B1G διαθέτει ένα Full HD πάνελ 
ανάλυσης 1920 x 1080 και χάρη στην τεχνολογία 
IPS, προσφέρει απίστευτα ζωντανές και ευκρι-
νείς εικόνες που µπορεί κανείς να απολαύσει 
από οποιαδήποτε γωνία. Επιπλέον, η υποστήριξη 
Adaptive-Sync εγγυάται άψογη ποιότητα βίντεο. 

Περισσότερες πληροφορίες 
για τις οθόνες Philips: 
https://www.philips.gr/c-m-so/monitors  

Philips 272B1G: Κορυφαία χαρακτηριστικά & 
σεβασµός προς το περιβάλλον

Άρθρο εκ µέρους της MMD
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