
 

 

Philips Brilliance
LCD-skærm med 
SmoothTouch

23" (58,4 cm)

231C5TJKFU

F
m
Fo
f.e
bli
remragende interaktiv skærm
ed SmoothTouch
rdyb dig med denne Philips-skærm med SmoothTouch. Smarte berøringstyper som 
ks. tryk, grib, knib, roter, zoom og stryg gør dine apps levende. Interaktive berøringsspil 
ver endnu mere spændende. Nu kan du udforske verden med 10 fingerspidser!

Fremragende interaktiv skærm
• SmoothTouch-skærm til naturlig og flydende berøringsrespons
• Glas fra kant til kant og 10-punkts berøring giver den ultimative oplevelse
• Smarte berøringstyper gør alle dine programmer levende
• Spil spændende berøringsbaserede spil med vennerne
• IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

Sociale multimedier
• Webkamera og mikrofon hjælper med at holde kontakten med familie og venner
• MHL-kabel (valgfrit) muliggør afspilning af HD-videolyd
• Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højttalere

Nem at anvende
• USB 3.0 gør det muligt med hurtige dataoverførsler og opladning af smartphones
• SmartStand-design med maksimal hældning til behagelig brug
• SmartConnect med DisplayPort, HDMI- og VGA-tilslutninger
• Praktisk VESA-montering



 SmoothTouch

Denne Philips-skærm bruger den nyeste 
projicerede kapacitive 10-punkts 
berøringsteknologi med glas fra kant til kant, 
der giver en flydende reaktionsevne. Ved brug 
sammen med berøringsbaserede 
operativsystemer som Windows 8 giver den 
dig smarte berøringstyper som f.eks. at trykke, 
gribe, knibe, rotere, zoome, stryge osv. Nu kan 
du udnytte de nye funktioner fuldt ud i 
berøringsbaserede programmer og gøre dine 
ældre programmer mere levende. Du kan 
skrive via berøring med 10 fingre eller spille 
spændende interaktive spil med dine venner. 
Samarbejd interaktivt med kolleger på arbejdet 
eller i et skolemiljø, og få en bedre 
produktivitet og effektivitet.

SmartStand

Denne Philips-skærm bruger SmartStand med 
maksimal hældning, som giver dig mulighed for 
at bruge den i flere forskellige ergonomiske 
positioner end nogensinde før. Med en 
hældning på lidt under 60 grader kan du nu 

interagere naturligt med skærmen ved 
berøring og tastning. Du kan også bruge den i 
opretstående position for at sidde og udføre 
krævende arbejde. Med den indbyggede 
automatisk returneringsmekanisme giver 
denne SmartStand dig fleksibilitet på et højt 
niveau.

SmartConnect
Med en stor mængde tilslutningsmuligheder er 
disse Philips-skærme udstyret med flere 
tilslutninger som f.eks. VGA, DisplayPort eller 
universelt HDMI-stik, der gør dig i stand til at 
nyde ukomprimeret video- og lydindhold i høj 
opløsning. USB-tilslutninger sikrer, at du kan 
nyde fantastisk hastighed for dataoverførsler, 
mens du har globale tilslutningsmuligheder. 
Uanset hvilken kilde du bruger, kan du være 
sikker på, at denne Philips-skærm vil sikre, at 
din investering ikke bliver forældet i den 
nærmeste fremtid!

Vær social med webkamera
Indbygget webkamera med uovertrufne, lyse 
og skarpe billeder gør det muligt at mødes med 
familie og venner. Dens følsomme mikrofon 
sikrer, at din stemme gengives klart. Du kan 
høre klar lyd via de indbyggede 
stereohøjttalere, eller du kan tilslutte dine 
egne hovedtelefoner for at tale privat. Denne 
enkle indbyggede løsning sikrer, at du undgår 
besværet med at installere kamera og 
mikrofoner.

USB 3.0 med superhastighed
USB 3.0 med superhastighed anvender 5,0 gbit/
s overførselshastighed, hvilket er ca. 10 gange 
hurtigere end USB 2.0-standarden. Det 
reducerer overførselshastigheden markant og 
sparer dig både tid og penge. Med større 

båndbredde, superhurtige 
overførselshastigheder, bedre strømstyring og 
en overlegen ydeevne sætter USB 3.0 den 
nyeste standard, så du kan bruge enheder med 
stor lagerkapacitet. Sync-N-Go-teknologi 
sikrer, at du ikke længere skal vente på, at der 
bliver ledig båndbredde. Din investering i USB 
2.0 enheder er beskyttet, da de er 
bagudkompatible.

IPS-teknologi

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der 
giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 
178/178 grader, så du kan se skærmen fra 
næsten enhver vinkel. I modsætning til 
almindelige TN-paneler opnår du med IPS-
skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder 
med levende farver, så de ikke alene er perfekt 
til fotos, film og søgning på nettet, men også til 
professionelle applikationer, der stiller krav 
om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til 
enhver tid.

Integrerede stereohøjttalere
Nu kan du nyde alle dine multimedier og 
sociale programmer med stereolyd. Disse 
indbyggede højttalere giver ikke bare fantastisk 
lyd, de hjælper dig også med at slippe af 
ledningsrodet spare plads på skrivebordet.
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Billede/display
• LCD-panel: IPS LCD med 10-punkts berøring
• Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
• Panelstørrelse: 23"/58,4 cm
• Effektivt betragtningsområde: 509,18 (H) x 286,42 

(V)
• Billedformat: 16:9
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 14 ms
• SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixel-størrelse: 0,265 x 0,265 mm
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10
• Billedforbedring: SmartImage
• Skærmfarver: 16,7 M
• Scanningsfrekvens: 30-90 kHz (H)/56-75 Hz (V)
• MHL
• sRGB

Berøringsskærmsfunktioner
• Indtastningsmetode: Finger eller kapacitiv pen
• Berøringsmetode: 10 punkter med samtidig 

registrering
• Aktivering af berøring: Via direkte USB-tilslutning 

med PC
• Multi-touch: Grib, Rotér, Dobbelttryk, Zoom ind/

ud
• Enkeltberøring: Bladr, Rul, Tryk, Træk
• Glasskærm: Hærdet
• Overfladehårdhed: >=7H
• Transmissionshastighed: >=88 %

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), DisplayPort, HDMI 

(digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
• USB: USB 3.0 x 2
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn
• Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang, 

Hovedtelefonudgang
• Webkamera: 1 MP
• Mikrofonindgang

Komfort
• Indbygget lyd: 2 W x 2
• Brugervenlighed: Tænd/sluk, Menu/OK, Lydstyrke/

Op, Input/Ned, SmartImage/Tilbage
• OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, 

Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, 

Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, 
Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, 
Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk

• Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (75 x 
75 mm)

• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Stander
• Hældning: 12~57,5 °

Strøm
• Tændt tilstand: 26,27 W (typ.)
• Standby: 0,5 W (typ.)
• Slukket: 0,3 W (typ.)
• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, 

Standbytilstand - Hvid (blinker)
• Strømforsyning: Ekstern, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Mål
• Produkt med fod (mm): 563 x 406 x 72 mm
• Produkt uden fod (mm): 563 x 370 x 45 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 619 x 479 x 125 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 5,16 kg
• Produkt uden fod (kg): 4,80 kg
• Produkt med emballage (kg): 7,07 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0 til 40 °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 60 °C
• Relativ fugtighed: 20 %-80 %
• Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: 

+40.000 fod (12.192 m)
• MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: RoHS, Blyfri, Uden kviksølv
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC 

Klasse B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-
307, WEEE, CU, TCO-certificeret

Kabinet
• Frontfacet: Cool grå
• Bagside: Cool grå
• Finish: Højglans (frontramme) / med struktur 

(bagbeklædning)
•
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* Berøringsfunktionen kræver USB-kabelforbindelse til din PC. 
Fungerer kun på operativsystemer med berøringskapacitet og 
programmer som Windows 8 eller 7.

* Denne Philips skærm er MHL-certificeret. Hvis MHL-enheden ikke 
forbindes eller fungerer korrekt, skal du dog tjekke ofte stillede 
spørgsmål for din MHL-enhed eller henvende dig til forhandleren for 
at få hjælp. Producenten af din MHL-enhed har muligvis en politik 
om, at du skal købe deres mærke MHL-kabel eller -adapter, for at 
enheden kan fungere

* Kræver en MHL-certificeret mobilenhed (ekstraudstyr) og MHL-
kabel (medfølger ikke). Spørg din leverandør af MHL-enheder om 
kompatibilitet.

* "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på 
teknologier tilhører deres respektive ejere.

http://www.philips.com

