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a productivităţii

Productivitatea aduce beneficii: Organizaţiile inteligente apelează la echipamentul 
Philips 230W5, cu control de la distanţă SmartManage. Acesta permite administrarea 

monitoarelor cu conectare LAN în cadrul activităţilor care necesită utilizarea de ecrane 

mari, cu afișare multifuncţională.

Performanţă excelentă de afișare
• WUXGA, format lat cu rezoluţie de 1920x1200 pentru o imagine mai clară.
• Timp de răspuns redus pentru un afișaj excelent al imaginilor în mișcare
• Cel mai mare unghi de vizibilitate: 176 de grade
• Intrare dublă pt. semnal analogic VGA și digital DVI

Confort maxim pentru productivitate maximă
• Funcţia SmartManage permite administrarea echipamentelor în reţele LAN
• Ecran lat mare, ideal pentru vizualizarea a 2 pagini A4 alăturate
• Afișaţi mai multe imagini și mai mult conţinut fără a derula
• Conectori accesibili amplasaţi frontal pentru o eficienţă sporită

• Rotire și înclinare a ecranului, pentru un unghi de vizionare ideal

Multifuncţionalitate pt. comoditate maximă
• Un cititor de card-uri 6 în 1 inedit pentru transfer media facil
• Soluţie integrată USB 2.0 de mare viteză pentru conexiuni rapide
Philips
Monitor panoramic LCD

23"
WUXGA
230W5BS
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Imagine/Ecran
• Tip ecran LCD: 1920 x 1200 pixeli, Polarizor 

antireflex, RGB cu benzi verticale
• Dimensiune ecran: 23" / 58,4 cm
• Zonă vizualizare efectivă: 495,4 x 309,6 mm
• Pixel pitch: 0,258 x 0,258 mm
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1
• Culori afișare: 16 M
• Unghi de vizionare: la C/R > 10
• Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
• Timp de răspuns (uzual): 16 ms
• Temperatură alb, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• Rezoluţie maximă: 1920 x 1200 @ 60Hz
• Rezoluţie recomandată: 1920 x 1200 @ 60Hz
• Moduri prestabilite din fabricaţie: 20 de moduri
• Moduri definibile de utilizator: 15 moduri
• Frecvenţă de scanare orizontală: 30 - 94 KHz
• Rată de reîmprospătare (V): 56 - 85 Hz
• Raport lungime/lăţime: 16:10

Conectivitate
• Intrare audio pentru PC: 2 x mufe căști 23,5 mm
• Conector: Cititor de carduri universal, USB 2.0
• Alte conexiuni: Line out stereo
• Intrare semnal: Analogic (VGA), DVI-I

Confort
• Sistem audio încorporat: 3 boxe stereo 2W RMS
• Caracteristici pentru confort: Afișaj on-screen, 

SmartManage
• Controale monitor: Automat, Control 

luminozitate, Stânga/Dreapta, Meniu (OK), 
Activare/Dezactivare, Sus/Jos, Controlul 
volumului

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Chineză simplificată, Spaniolă, Japonez

• Alte avantaje: Blocare Kensington
• Compatibilitate Plug & Play: DDC CI, Windows 

98/ME/2000/XP
• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 

CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Rotativ: +/- 170°
• Înclinare: între -5° și +20°
• Montare VESA: 100 x 100 mm

Accesorii
• Manual de utilizare
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Cablu DVI, Cablu audio PC, Cablu USB, Cablu 
VGA

Dimensiuni
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

548 x 452 x 250 mm
• MTBF: 50.000 ore
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %
• Interval temperatură (operare): între 5°C și 

35°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° 

C
• Greutate: 9 kg

Alimentare
• Conform: Energy Star, NUTEK
• Consum: 90W (Obișnuit)
• Mod Oprit: < sau = 2 W
• LED indicator funcţionare: Operare - Albastru, 

Stand by/Sleep - Chihlimbar
• Alimentare: Încorporat
•
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UXGA, format lat 1920 x 1200
ormatul lat Ultra Extended Graphics Array este un tip 
e afișaj care poate afișa o rezoluţie de 1920 x 1200 
ixeli, adică aproximativ 2,3 milioane de pixeli.

imp de răspuns redus
impul de răspuns măsoară reacţia la semnal în 
ilisecunde. Timpul de răspuns la pornire/oprire 
ăsoară timpul necesar ecranului pentru a trece de la 
lb total la negru total și invers. Timpul rapid de răspuns 

a pornire/oprire îmbunătăţește afișarea textului. 
impul de răspuns gri-la-gri măsoară durata medie de 
ranziţie între mai multe seturi de tonuri aleatoare de 
ri - Valorile mai mici indică tranziţii mai rapide. Cu cât 
ste mai rapid, cu atât este mai bine deoarece un timp 
apid de răspuns elimină artefactele vizibile care pot 
iminua calitatea vizionării imaginilor sau obiectelor cu 
ișcare rapidă.

el mai mare unghi de vizibilitate
nghiul de vizibilitate foarte mare, de 176 de grade, 
sigură condiţii optime de vizionare din orice poziţie.

ntrare dublă
ntrarea dublă oferă conectori pentru intrare analogică 
GA și digitală DVI.

ctivat SmartManage
martManage este un sistem pentru monitorizarea, 
ontrolul și verificarea stării echipamentelor de afișare, 
recum și pentru asistarea de la distanţă a utilizatorilor 
are întâmpină dificultăţi. Totul într-o reţea de tip LAN.

cran lat
cranul lat de mari dimensiuni sporește productivitatea 
rin posibilitatea de afișare a două pagini A4 alăturate.

onă mare de vizualizare
ona de vizibilitate reprezintă porţiunea vizibilă a unui 
cran de monitor, disponibilă pentru afișarea datelor.

onectori frontali
 ieșire USB 2.0 și un cititor universal de carduri (UCR) 
mplasate pe panoul frontal al monitorului pentru 
cces facil și confortabil.

otirea și înclinarea ecranului
cranul dispune de un mecanism încorporat care 
ermite înclinarea și rotirea  înainte și înapoi.

ititor universal de card-uri (UCR)
CR este un dispozitiv care citește datele de pe mediile 
e stocare portabile și le transferă pe PC. Poate citi date 
e pe carduri de memorie - SD/MMC, Memory Stick, 
mart Media și două tipuri de carduri Compact Flash - 
ără a utiliza dispozitive periferice suplimentare.

oluţie de conectare prin USB
SB (Universal Serial Bus) este un protocol standard 
entru conectarea calculatoarelor și a perifericelor. 
atorită vitezei de transfer mari și costurilor mici, USB-
l a devenit cea mai răspândită metodă de conectare a 
ispozitivelor periferice la calculator. Prin integrarea 
nei soluţii USB 2.0 într-un monitor, Philips oferă o 
onexiune USB rapidă și facilă pentru citirea, scrierea, 
ncărcarea și transferul programelor, datelor, 
onţinutului digital media sau fișierelor de muzică între 
C-ul dvs. și unul sau mai multe dispozitive USB.

Difuzoare integrate de 6W
O pereche de difuzoare de înaltă calitate cu o putere de 
ieșire de până la 3W x 2 (maxim) și 48W PMPO 
integrate într-un design elegant, oferă utilizatorilor o 
ambianţă sonoră bogată în cadrul aplicaţiilor - fără 
costurile și complicaţiile difuzoarelor independente

Cablu DVI inclus
Un cablu DVI este furnizat împreună cu produsul 
pentru a oferi o afișare digitală de înaltă calitate.
230W5BS/00

Specificaţii Caracteristici principale produs

Monitor panoramic LCD
23" WUXGA 


