
 

 

Philips Brilliance
LCD-monitor met 
SmoothTouch

58,4 cm (23")
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rachtig interactief beeldscherm
et SmoothTouch
ak kennis met het Philips SmoothTouch-beeldscherm. Apps komen tot leven door te 

ken, grijpen, knijpen, draaien, zoomen en vegen. Interactieve games met 
nraakfunctionaliteit worden nog spannender. Verken de wereld met 10 vingertoppen!

Prachtig interactief beeldscherm
• SmoothTouch-beeldscherm voor een natuurlijke, vloeiende touchrespons
• Een glazen front uit één geheel, 10-punts aanraking voor een ultieme ervaring
• Trendy aanrakingsgebaren brengen uw toepassingen tot leven
• Speel spannende touchgames met vrienden
• IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

Sociale multimedia
• Via de webcam en de microfoon houdt u contact met familie en vrienden
• Optionele MHL-kabel voor HD-video- en audioweergave
• Krachtig geluid met 2 x 2 W RMS-luidsprekers

Eenvoudig te realiseren
• USB 3.0 maakt snelle gegevensoverdracht en slim opladen van telefoons mogelijk
• SmartStand-ontwerp met maximale kantelhoek voor een comfortabel gebruik
• SmartConnect met DisplayPort-, HDMI- en VGA-aansluitingen
• VESA-montage voor gemak



 SmoothTouch

Dit Philips-beeldscherm gebruikt de nieuwste 
capacitieve 10-punts touchtechnologie, met 
een glazen front uit één geheel voor een 
vloeiende respons. In combinatie met op 
aanraking gebaseerde besturingssystemen 
zoals Windows 8, kunt u tikken, grijpen, 
knijpen, draaien, zoomen, vegen etc. U kunt nu 
de nieuwe mogelijkheden van op aanraking 
gebaseerde toepassingen volledig benutten en 
uw oudere toepassingen nieuw leven inblazen. 
Type met 10 vingers of speel interactieve 
games met uw vrienden. Werk interactief 
samen met collega's op kantoor of in een 
schoolomgeving en verhoog uw productiviteit 
en efficiëntie.

SmartStand

Dit Philips-beeldscherm heeft een ontwerp 
met maximale kantelhoek waardoor u deze in 
verschillende ergonomische standen kunt 
zetten. Met een kantelhoek van bijna 60 graden 
kunt u in een natuurlijke houding het 
beeldscherm aanraken of typen. Ook kunt het 

beeldscherm rechtop zetten om 
geconcentreerd te werken. Dankzij het 
ingebouwde automatische 
terugkeermechanisme biedt deze SmartStand 
u een van hoge mate van flexibiliteit.

SmartConnect
Deze Philips-beeldschermen hebben een 
overvloed aan connectiviteit en zijn uitgerust 
met meerdere aansluitingen als VGA, 
DisplayPort en een universele HDMI-
aansluiting, waardoor u kunt genieten van 
ongecomprimeerde video en audio in hoge 
resolutie. De USB-aansluitingen zorgen voor 
een supersnelle gegevensoverdracht met 
wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron 
die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-
display ervoor zorgt dat uw investering niet 
snel verouderd is!

Onderhoud uw contacten met de 
webcam
U houdt contact met familie en vrienden via de 
ingebouwde webcam die uitstekend, helder en 
scherp beeld biedt. De gevoelige microfoon 
zorgt ervoor dat uw stem duidelijk overkomt. 
U kunt het heldere geluid beluisteren door de 
ingebouwde stereo-luidsprekers of, als u wat 
meer privacy wilt, beluisteren door de 
koptelefoon. Door deze eenvoudige 
ingebouwde oplossing hoeft u zich niet meer 
druk te maken over het installeren van een 
camera en het plaatsen van een microfoon.

Supersnelle USB 3.0
Supersnelle USB 3.0 beschikt over een 
overdrachtssnelheid van 5,0 gbit/s, wat 
ongeveer 10 keer sneller is dan standaard USB 
2.0. Hierdoor wordt de 
gegevensoverdrachttijd sterk teruggebracht en 
bespaart u tijd en geld. Met meer bandbreedte, 

fantastische overdrachtssnelheden, beter 
energiebeheer en superieure totale prestaties, 
is USB 3.0 de nieuwste wereldwijde standaard 
waardoor u opslagapparaten met grote 
capaciteit kunt gebruiken. Sync-N-Go-
technologie zorgt ervoor dat u niet langer 
hoeft te wachten tot er bandbreedte 
beschikbaar is. Dankzij de achterwaartse 
compatibiliteit is ook uw investering in USB 
2.0-apparaten beschermd.

IPS-technologie

IPS-schermen maken gebruik van een 
geavanceerde technologie waardoor u kunt 
genieten van een extra brede kijkhoek van 178/
178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit 
bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, 
in tegenstelling tot de normale TN-panelen, 
scherpe beelden met levendige kleuren. Niet 
alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het 
afspelen van films en het surfen op internet, 
maar ook voor professionele toepassingen 
waarbij kleurnauwkeurigheid en constante 
helderheid zeer belangrijk is.

Ingebouwde stereoluidsprekers
Geniet van al uw multimedia en sociale 
toepassingen met stereogeluid. Deze 
ingebouwde luidsprekers klinken niet alleen 
geweldig, ze verlossen u ook van een wirwar 
van externe kabels en besparen bovendien 
waardevolle ruimte op uw bureau.
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Beeld/scherm
• Type LCD-scherm: IPS LCD met 10-punts 

aanraking
• Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
• Schermgrootte: 58,4 cm (23")
• Effectief weergavegebied: 509,18 (H) x 286,42 (V)
• Beeldformaat: 16:9
• Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
• Responstijd (normaal): 14 ms
• SmartResponse (normaal): 5 ms (grijs naar grijs)
• Helderheid: 300 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixelpitch: 0,265 x 0,265 mm
• Kijkhoek: 178º (H)/178º (V), bij C/R > 10
• Beeldverbetering: SmartImage
• Schermkleuren: 16,7 M
• Scanfrequentie: 30 - 90 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
• MHL
• sRGB

Touchscreenfunctionaliteit
• Invoermethode: Vinger of capacitieve stylus
• Aanraakmethode: 10-punts gelijktijdige herkenning
• Touchactivering: Via rechtstreekse USB-verbinding 

met PC
• Multi-Touch: Grijpen, Roteren, Dubbeltikken, In- 

en uitzoomen
• Single-touch: Schakelen, Bladeren, Tikken, Slepen
• Glazen beeldscherm: Gehard
• Oppervlaktehardheid: >=7H
• Overdrachtssnelheid: >=88%

Connectiviteit
• Signaalinvoer: VGA (analoog), DisplayPort, HDMI 

(digitaal, HDCP), MHL-HDMI (digitaal, HDCP)
• USB: 2 x USB 3.0
• Gesynchroniseerde invoer: Aparte synchronisatie, 

Synchronisatie op groen
• Audio (in/uit): Audio-ingang voor PC, 

Hoofdtelefoonuitgang
• Webcam: 1 MP
• Microfooningang

Comfort
• Ingebouwde audio: 2 W x 2
• Gebruikersgemak: Aan/Uit, Menu/OK, Volume/

Omhoog, Invoer/Omlaag, SmartImage/Terug
• OSD-talen: Braziliaans Portugees, Tsjechisch, 

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, 
Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, 
Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, 

Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, 
Oekraïens

• Andere handige opties: Kensington-slot, VESA-
montage (75 x 75 mm)

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

Standaard
• Kantelfunctie: 12~57,5 graad

Vermogen
• Ingeschakeld: 26,27 W (normaal)
• Stand-bymodus: 0,5 W (normaal)
• Uitmodus: 0,3 W (normaal)
• LED-indicator voor voeding: In werking - wit, 

Stand-bymodus - wit (knipperend)
• Stroomvoorziening: Extern, 100 - 240 V AC, 50-60 

Hz

Afmetingen
• Product met standaard (mm): 563 x 406 x 72 mm
• Product zonder standaard (mm): 563 x 370 x 

45 mm
• Verpakking in mm (b x h x d): 619 x 479 x 125 mm

Gewicht
• Product met standaard (kg): 5,16 kg
• Product zonder standaard (kg): 4,80 kg
• Product met verpakking (kg): 7,07 kg

Voorwaarden voor een goede werking
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 tot 60 °C
• Relatieve vochtigheid: 20%-80 %
• Hoogte: In werking: 3658 m, niet in werking: 

12.192 m
• MTBF: 30.000 uur

Duurzaamheid
• Milieu en energie: RoHS, Loodvrij, Kwikvrij
• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Voldoet aan de normen
• Officiële goedkeuringen: BSMI, CE-markering, 

FCC-klasse B, cETLus, SASO, SEMKO, TÜV/ISO 
9241-307, WEEE, CU, TCO-gecertificeerd

Kast
• Rand voorzijde: Cool grijs
• Achterzijde: Cool grijs
• Afwerking: Hoogglans (voorrand) / structuur 

(achterzijde)
•
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* De touchfunctie vereist een USB-kabelverbinding naar uw PC. 
Werkt alleen op besturingssystemen en apps met 
aanraakfunctionaliteit waaronder Windows 8 of 7.

* Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-
apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, 
raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt 
u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de 
fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke 
MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.

* Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel 
vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van 
uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.

* "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën 
zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

http://www.philips.com

