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Daha yüksek verimlilik daha büyük getiri sağlar: Bu nedenle akıllı kuruluşlar, büyük, geniş 
ve birden çok gösterim işlevi gerektiren işlerin yapılmasında SmartManage, uzaktan ağ 

tabanlı ekran yönetimi özelliği olan Philips 230W5 ekranlara güvenmekte.

Olağanüstü ekran performansı
• WUXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1920x1200 çözünürlük
• Hareketli görüntülerin büyük olarak görüntülenmesinde hızlı tepki süresi
• 176 derecelik en geniş görüntüleme açısı
• Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık
• SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
• İki A4 sayfayı yan yana görüntüleyebilmek için ideal, büyük ve geniş ekran
• Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir
• Kullanım kolaylığını artırmak için önde, kolay erişilir bağlantılar
• İdeal izleme açısı için ekran eğilme ve yana yatma ayarı
Olağanüstü kolaylık için multi-fonksiyon
• Kolay erişim için, 6'sı bir arada kart okuyucu
• Kolay bağlantı için dahili yüksek hızlı USB 2.0 çözümü
Philips
LCD geniş ekran monitör
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: 1920 x 1200 piksel, Parlama 

önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
• Panel Boyutu: 23 inç / 58,4 cm
• Efektif izleme alanı: 495,4 x 309,6 mm
• Piksel aralığı: 0,258 x 0,258 mm
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 500:1
• Ekran renkleri: 16 M
• İzleme açısı: C/R > 10 ise
• İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
• Tepki süresi (tipik): 16 ms
• Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maksimum Çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 60Hz'de 1920 x 1200
• Fabrika Ayar Modları: 20 mod
• Kullanıcı tanımlı modlar: 15 mod
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 94 KHz
• Yenileme Hızı (V): 56 - 85 Hz
• En-boy oranı: 16:10

Bağlanabilirlik
• PC için ses girişi: 3,5 mm Telefon Bağlantısı x 2
• Konektör: Evrensel Kart Okuyucu, USB 2.0
• Diğer bağlantılar: Stereo ses çıkışı
• Sinyal Girişi: Analog (VGA), DVI-I

kolaylıklar
• Dahili Ses: 3 W RMS x 2 Stereo Hoparlör
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Menüsü, 

SmartManage
• Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık 

Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, 
Yukarı/Aşağı, Ses seviyesi kontrolü

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, 
Japonca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Windows 

98/ME/2000/XP
• Kanuni Onaylar: CE İşareti, FCC-B, UL, CSA, 

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

• Yana yatma: +/- 170°
• Eğilme: -5° - 20°
• VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar
• Kullanım Kılavuzu
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, DVI 

kablosu, PC ses kablosu, USB kablosu, VGA 
kablosu

Boyutlar
• Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 

548 x 452 x 250 mm
• MTBF: 50.000 saat
• Ortam nem oranı: %20 - %80
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 35°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
• Ağırlık: 9 kg

Güç
• Uyumluluk: Energy Star, NUTEK
• Tüketim: 90W (Tipik)
• Kapalı Modu: < veya = 2 W
• Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi, Bekleme/

uyku - Sarı
• Güç kaynağı: Dahili
•
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UXGA, geniş format 1920 x 1200
920 x 1200 çözünürlük veya yaklaşık 2,3 milyon 
iksel görüntüleme kapasitesini sağlayan Ultra 
xtended Graphics Array özelliğinin geniş formatı.

ızlı tepki süresi
epki süresi, sinyal tepki süresini milisaniye cinsiden 
lçer. Açma/kapama tepki süresi, ekranın tamamen 
eyazdan siyaha veya siyahtan beyaza dönmesi için 
erekli süreyi ölçer. Hızlı açma/kapama tepki süresi, 
etnin görünümünü daha iyi hale getirir. Griden griye 

epki süresi, çeşitli gri renk seviyeleri arasındaki geçiş 
üresini ölçer - Düşük değerler, daha hızlı geçiş 
nlamına gelir. Hızlı tepki süresi, hızlı hareket eden 
örüntü veya nesnelerin doğru şekilde görütlenmesini 
ngelleyen gözle görülür kusurları ortadan kaldırdığı için 
aha iyidir.

n geniş görüntüleme açısı
76 dereceye kadar ulaşan en geniş izleme açısı, her 
çıdan en net görüntüyü sağlar.

ift giriş
ift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal 
irişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

martManage özellikli
martManage, monitörlerin durumunu izlemeye, 
önetmeye ve denetlemeye, sorun yaşayan kullanıcılara 
zaktan destek sağlamaya yarayan ve tüm bunları LAN 
zerinden gerçekleştiren bir sistemdir.

eniş Ekran
ki A4 sayfayı yan yana görüntüleyerek verimliliği artıran 
üyük, geniş ekran.

eniş görüntü alanı
örüntüleme alanı, monitör ekranının veri 
örüntülemek için kullandığı görülebilir alandır.

n bağlantılar
ygun ve verimli erişim için monitörün ön kısmında yer 
lan bir USB 2.0 hub ve bir evrensel kart okuyucu 
UCR).

kranın eğilme ve yana yatma özelliği
abanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma 
ekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya 

eri yatmasını sağlar.

vrensel kart okuyucu (UCR)
CR, taşınabilir ortam cihazlarından veri okuyabilen ve 
ilgisayara aktartabilen bir cihazdır. Ek bir donanım 
erekmeksizin SD/MMC, Memory Stick (Hafıza Kartı), 
mart Media ve Compact Flash hafıza kartlarından veri 
kuyabilir.

SB bağlantı çözümü
vrensel seri veriyolu (universal serial bus) ya da USB, 
C'lerin çevresel donanımlarla bağlantılarını sağlama 
maçlı standart bir protokoldür. Düşük maliyetle yüksek 
ız sağladığından USB, çevresel cihazların bilgisayara 
ağlanması için kullanılan yöntemler arasında en yaygın 
lanıdır. Philips, monitöre USB 2.0 çözümü özelliğini 
kleyerek PC'niz ile bir ya da daha fazla USB cihazınız 
rasında okuma, yazma, yükleme yapmak veya 
rogram, veri, dijital medya ve müzik dosyalarının 
ransferini mümkün kılan, uygun konumlandırılmış, 

kullanımı kolay ve yüksek hızlı bir USB bağlantısı 
sağlamaktadır.

6W dahili hoparlörler
3W x 2 (maximum) ve 48W PMPO çıkış gücüne kadar, 
yüksek kaliteli bir çift hoparlör, bağımsız hoparlörlerin 
maliyet yükü ve yarattığı kalabalık olmadan kullanıcılara 
zengin ses uygulamaları sağlamak için, şık tasarıma 
entegre edilmiştir
230W5BS/00
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