
et smarta sättet att 
d

öka produktiviteten

Produktivitet lönar sig: Det är därför smarta organisationer litar på Philips 230W5 med 
SmartManage - fjärrstyrd, LAN-baserad skärmhantering - för uppgifter som kräver en 

stor, bred skärm och flerfunktionsdisplay.

Bästa bildupplevelse
• WUXGA, bredformat med upplösning 1 920 x 1 200 för skarpare visning
• Snabba svarstider ger suverän visning av rörliga bilder
• Bredast visningsvinkel upp till 176 grader
• Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler

Maximal komfort för maximal produktivitet
• SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehörshantering
• Stor widescreen-skärm, idealisk för att visa två A4-sidor bredvid varandra
• Visa fler bilder och mer innehåll utan att behöva bläddra
• Lättåtkomliga anslutningar på framsidan ger ökad effektivitet
• Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den ideala betraktningsvinkeln
Många funktioner för bästa bekvämlighet
• En 6-i-1-halvledarkortläsare som underlättar medieåtkomst
• Inbyggd USB 2.0-lösning med snabb hastighet för enkel anslutning
Philips
Platt LCD-bildskärm

23"
WUXGA
230W5BS
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Bild
• LCD-paneltyp: 1 920 x 1 200 bildpunkter, 

Reflexfri polarisator, RGB vertikal rand
• Panelstorlek: 23"/58,4 cm
• Effektiv visningsyta: 495,4 x 309,6 mm
• Bildpunktavstånd: 0 258 x 0 258 mm
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 500:1
• Antal färger: 16 M
• Synfältsvinkel: vid C/R > 10
• Betraktningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Svarstid (medel): 16 ms
• Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0 313/y = 0 329
• Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0 283/y = 0 297
• Maximal upplösning: 1 920 x 1 200 vid 60Hz
• Rekommenderad upplösning: 1 920 x 1 200 vid 

60Hz
• Fabriksinställningslägen: 20 lägen
• Användardefinierade lägen: 15 lägen
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30 - 94 kHz
• Uppdateringsintervall (V): 56-85 Hz
• Bildförhållande: 16:10

Anslutningar
• Ljudingång för PC: 3,5 mm mikrofonkontakt
• Anslutning: Universal Card Reader, USB 2.0
• Andra anslutningar: Stereoutgång
• Signalingång: Analog (VGA), DVI-I

Bekvämlighet
• Inbyggt ljud: 3 W RMS x 2 stereohögtalare
• Bättre bekvämlighet: OSD (On-Screen Display), 

SmartManage
• Bildskärmskontroller: Auto, 

Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, Meny 
(OK), Power On/Off, Upp/Ned, Volymkontroll

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Kinesiska (förenklad), Spanska, Japanska

• Andra fördelar: Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibel: DDC CI, Windows 98/

ME/2000/XP
• Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC-B, UL, 

CSA, Nutek, Energy Star, Semko, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• Hållare: +/- 170°
• Lutning: -5° till +20°
• VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehör
• Bruksanvisning
• Tillbehör: Nätkabel, DVI-kabel, Ljudkabel för 

PC, USB-kabel, VGA-kabel

Storlek
• Mått (med bas) (B x H x D): 

548 x 452 x 250 mm
• MTBF: 50 000 timmar
• Relativ fuktighet: 20-80 %
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C
• Vikt: 9 kg

Övriga data
• Kompatibelt med: Energy Star, Nutek
• Förbrukning: 90 W (medel)
• Av-läge: < eller = 2 W
• Power LED indicator: Påslagen – blå, Vänte-/

viloläge – gul
• Strömförsörjning: Inbyggt
•
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UXGA, bredformat 1 920 x 1 200
XGA (Ultra Extended Graphics Array) i bredformat, 
n skärmspecifikation som kan visa en bild med en 
pplösning på 1 920 x 1 200 bildpunkter, eller ca 
,3 miljoner bildpunkter.

ort svarstid
varstiden mäter signalreaktionshastigheten i 
illisekunder. På/av-svarstid mäter den tid som krävs 

ör att skärmen ska växla från helt vit till helt svart och 
värtom. Korta på/av-svarstider förbättrar textvisningen. 
rå till grå-svarstid mäter den genomsnittliga 
vergångstiden mellan flera uppsättningar 
lumpmässiga gråskalor. Lägre siffror innebär snabbare 
vergångar. Kortare svarstider eliminerar synliga 
ildartefakter som kan minska upplevelsen när du tittar 
å snabbrörliga bilder eller objekt.

redast visningsvinkel
en bredaste visningsvinkeln på upp till 176 grader ger 

karp bild ur alla vinklar.

ubbla ingångar
ed dubbla ingångar får du kontakter för både 

ngående analoga VGA-signaler och ingående digitala 
VI-signaler.

martManage aktiverat
ed SmartManage kan du övervaka, hantera och 

ontrollera status för skärmenheter med tillbehör samt 
rbjuda fjärrsupport till användare som har problem - 
llt över ett lokalt nätverk.

idescreen
tor Widescreen-skärm för dig som vill visa två A4-sidor 
redvid varandra

tor visningsyta
isningsytan är den synliga delen av en bildskärm.

nslutningar på framsidan
et finns en USB 2.0-hubb samt en kortläsare som är 
ekvämt placerade på framsidan av skärmen.

inkla och vrid bildskärmen
ekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i 

tativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas 
akåt och framåt.

niversal card reader (UCR)
u använder kortläsaren för att läsa data från bärbara 
edier och överföra data till datorn. Du kan använda 
en till att läsa data från SD/MMC, Memory Stick, 
mart Media och två olika typer av Compact Flash-
inneskort utan någon extra kringutrustning.

SB-anslutningsfunktion
SB (Universal Serial Bus) är ett standardprotokoll för 
nslutning av datorer och kringutrustning. Eftersom det 
er hög hastighet till låg kostnad har USB blivit den 
opuläraste metoden för att ansluta kringutrustning till 
n dator. Genom att placera en USB 2.0-anslutning i en 
ildskärm kan Philips erbjuda en bekvämt placerad, 

ättanvänd USB-anslutning med hög hastighet för att 
äsa, skriva, läsa in och överföra program, data, digitala 
edier eller musikfiler till, från eller i datorn och en eller 

lera USB-enheter.

Inbyggda 6W-högtalare
Två högkvalitativa högtalare med en uteffekt på upp till 
3 W x 2 (högst) och 48 W PMPO är inbyggda i den 
stilrena designen för att ge användaren ett fylligt ljud - 
utan den kostnad och oreda som fristående högtalare 
innebär.

DVI-kabel ingår
En DVI-kabel levereras tillsammans med produkten för 
digital visning av hög kvalitet.
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