
 

 

Philips Brilliance
LCD monitor s 
technológiou 
SmoothTouch

23" (58,4 cm)
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chajte sa očariť displejom Philips SmoothTouch. Oživte svoje aplikácie skvelými dotykovými 

stami, ako je ťuknutie, potiahnutie, stiahnutie dvoch prstov, otočenie, priblíženie alebo rýchle 
tiahnutie! Teraz môžete na spoznávanie sveta používať všetkých 10 prstov!

Nádherný interaktívny displej
• Displej SmoothTouch pre prirodzené a plynulé reakcie na dotyk
• Celopresklený povrch, 10-bodová dotyková technológia pre jedinečný zážitok
• Skvelé dotykové gestá oživia všetky vaše aplikácie
• Hrajte vzrušujúce dotykové hry so svojimi priateľmi
• Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Sociálne multimédiá
• Vďaka webovej kamere a mikrofónu nebudú vaša rodina ani priatelia nikdy ďaleko
• Voliteľný kábel MHL umožňuje prehrávanie videa a zvuku v rozlíšení HD
• Výkonný zvuk vďaka 2 reproduktorom s výkonom 2 W RMS

Jednoduchá obsluha
• USB 3.0 umožňuje rýchly prenos údajov a nabíjanie smartfónov
• Dizajn SmartStand s maximálnym zaklonením pre pohodlné používanie
• Pripojenie SmartConnect s konektormi DisplayPort, HDMI a VGA
• Konzola VESA na jednoduchú inštaláciu



 SmoothTouch

Tento displej Philips s celopreskleným 
povrchom využíva na zabezpečenie plynulej 
odozvy najnovšiu premietanú kapacitnú 10-
bodovú dotykovú technológiu. Vďaka použitiu 
operačného systému založeného na dotykoch, 
ako je Windows 8, poskytuje skvelé dotykové 
gestá, ako napr. ťuknutie, potiahnutie, 
stiahnutie dvoch prstov, otočenie, priblíženie, 
rýchle potiahnutie a pod. Odteraz môžete 
naplno využiť nové funkcie dotykových 
aplikácií a oživiť vaše staršie aplikácie. Píšte 
dotykovo všetkými desiatimi prstami alebo 
hrajte vzrušujúce interaktívne hry so svojimi 
priateľmi. Spolupracujte s kolegami v práci 
alebo škole interaktívne a zvýšte svoju 
produktivitu a efektívnosť.

SmartStand

Tento displej Philips používa držiak SmartStand 
s maximálnym zaklonením, ktorý ho umožňuje 
použiť v rôznych ergonomických polohách ako 
nikdy predtým. V záklone o necelých 60 

stupňov môžete odteraz ovládať displej a písať 
dotykom úplne prirodzene. Prípadne ho 
môžete použiť na prácu vo vzpriamenej 
polohe. So zabudovaným mechanizmom 
automatického vrátenia poskytuje držiak 
SmartStand vysokú mieru flexibility.

SmartConnect
Tieto monitory Philips podporujú široké 
možnosti pripojenia, napríklad VGA, Display 
Port alebo univerzálny konektor HDMI, vďaka 
čomu si môžete vychutnať zvuk a video vo 
vysokom rozlíšení a bez kompresie. Možnosť 
pripojenia USB zabezpečí mimoriadne rýchly 
prenos údajov a univerzálnu konektivitu. Bez 
ohľadu na zdroj, ktorý použijete, si môžete byť 
istí, že tento displej Philips je výhodnou 
investíciou, ktorú tak skoro ničím nenahradíte!

Zostaňte v kontakte vďaka webovej 
kamere
Zabudovaná webová kamera s kvalitným, 
jasným a ostrým obrazom vám umožní zostať 
v kontakte s vašou rodinou aj priateľmi. Citlivý 
mikrofón zabezpečí zreteľný prenos vášho 
hlasu. Jasný zvuk môžete počúvať buď 
pomocou zabudovaných stereofónnych 
reproduktorov, alebo pomocou slúchadiel, 
ktoré vám umožnia vychutnať si rozhovory v 
súkromí. Toto jednoduché zabudované 
riešenie zaručí, že sa už viac nebudete musieť 
trápiť s inštaláciou kamery ani mikrofónu.

Super rýchle pripojenie USB 3.0
Technológia Super Speed USB 3.0 používa 
rýchlosť prenosu 5,0 gbit/s, čo je približne 10-
krát rýchlejšie ako pri štandarde USB 2.0. 
Vďaka tomu výrazne znížite trvanie prenosu 
údajov, čo vám ušetrí čas aj peniaze. Vďaka 
vyššej kapacite, mimoriadne vysokej rýchlosti 

prenosu, lepšej správe napájania a špičkovému 
výkonu predstavuje USB 3.0 najnovší globálny 
štandard, ktorý vám umožní používať 
veľkokapacitné úložné zariadenia. Technológia 
Sync-N-Go sa postará o to, aby ste už viac 
nemuseli čakať na uvoľnenie kapacity prenosu. 
Vaša investícia do zariadení so štandardom 
USB 2.0 je tiež v bezpečí vďaka spätnej 
kompatibilite.

Technológia IPS

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, 
ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie 
uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné 
sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na 
rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú 
displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými 
farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, 
filmy a prehľadávanie webu, ale aj na 
profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu 
vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Vstavané stereo reproduktory
Teraz si môžete vychutnať všetky svoje 
multimediálne a sociálne aplikácie v stereo 
zvuku. Tieto zabudované reproduktory majú 
nielen skvelý zvuk, ale zároveň vám pomôžu 
vyhnúť sa neporiadku zo spleti káblov a ušetriť 
drahocenné miesto na stole.
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Hlavné prvky
LCD monitor s technológiou SmoothTouch
23" (58,4 cm)
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: IPS LCD s 10-bodovou 

dotykovou technológiou
• Typ podsvietenia: Systém W-LED
• Veľkosť panela: 23 palcov/58,4 cm
• Efektívna viditeľná oblasť: 509,18 (H) x 286,42 (V)
• Pomer strán: 16 : 9
• Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Čas odozvy (typický): 14 ms
• SmartResponse (typická): 5 ms (Sivá až šedá)
• Jas: 300 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1000 : 1
• SmartContrast: 20 000 000 : 1
• Odstup pixelov: 0,265 x 0,265 mm
• Uhol zobrazenia: 178º (H) / 178º (V), pri C/R > 10
• Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage
• Farby displeja: 16,7 mil.
• Frekvencia snímania: 30 – 90 kHz (H)/56 – 75 Hz 

(V)
• MHL: áno
• sRGB: áno

Funkcie dotykovej obrazovky
• Spôsob vstupu: Prst alebo kapacitné dotykové pero
• Spôsob dotyku: 10-bodové súbežné rozpoznávanie
• Aktivácia dotykov: Pomocou priameho pripojenia 

USB k počítaču
• Multidotykový: Uchopenie, Rotovanie, Dvojité 
ťuknutie, Priblíženie/oddialenie

• Jednodotykový: Stlačenie, Rolujte, Ťuknutie, 
Potiahnutie

• Sklenená obrazovka: Tvrdená
• Povrchová tvrdosť: >= 7 H
• Rýchlosť prenosu signálu: >= 88 %

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: VGA (Analógový), Rozhranie 

DisplayPort, HDMI (digitálny, HDCP), MHL-HDMI 
(digitálny, HDCP)

• USB: USB 3.0 x 2
• Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, 

Synchronizácia na zelenej
• Zvuk (vstup/výstup): Vstup PC audio, Slúchadlový 

výstup
• Webová kamera: 1 MP
• Vstup mikrofónu: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Vstavané audio: 2 W x 2
• Pohodlie používateľa: Zapnuté/Vypnuté, Ponuka/

OK, Hlasitosť/Hore, Vstup/Dole, SmartImage/Späť
• OSD jazyky: Brazílska portugalčina, Čeština, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, 

Japončina, Kórejčina, Polish, Portugalčina, Ruština, 
Zjednodušená čínština, Španielčina, Švédčina, 
Tradičná čínština, Turečtina, Ukrajinčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, 
Upevnenie VESA (75 x 75 mm)

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

Stojan
• Naklonenie: 12 – 57,5 stupeň

Príkon
• Režim prevádzky: 26,27 W (typ.)
• Pohotovostný režim: 0,5 W (typ.)
• Režim vypnutia: 0,3 W (typ.)
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, 

Pohotovostný režim – biela (blikanie)
• Zdroj napájania: Externé, 100 – 240 V AC, 50 – 

60 Hz

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 563 x 406 x 72 mm
• Produkt bez stojana (mm): 563 x 370 x 45 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 619 x 479 x 125 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 5,16 kg
• Produkt bez stojana (kg): 4,80 kg
• Produkt s balením (kg): 7,07 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 až 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): -20 až 60 °C
• Relatívna vlhkosť: 20 – 80 % %
• Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 

stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
• MTBF: 30 000 hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: RoHS, Bezolovnaté, 

Bez obsahu ortuti
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: BSMI, Značka CE, FCC 

Trieda B, cETLus, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-
307, WEEE, CU, S certifikátom TCO

Skrinka
• Predný okrajový rám: Studená sivá
• Zadný kryt: Studená sivá
• Povrchová úprava: Vysoko lesklá (predný okrajový 

rám)/textúrovaná (zadný kryt)
•
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Technické údaje
LCD monitor s technológiou SmoothTouch
23" (58,4 cm)

* Dotykové funkcie vyžadujú pripojenie k počítaču pomocou kábla 
USB. Funguje len s operačným systémom a aplikáciami 
podporujúcimi dotyky, ako Windows 8 alebo 7.

* Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie 
nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o 
vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. 
Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné 
zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby 
zariadenie fungovalo

* Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel 
MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám 
poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

* Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa 
technológií patria ich príslušným vlastníkom.

http://www.philips.com

