
 

 

Philips Brilliance
LCD-skärm med 
SmoothTouch

23 tum/58,4 cm
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 uppslukad av Philips SmoothTouch-skärm. Häftiga pekrörelser som att knacka, greppa, 
pa, rotera, zooma och svepa gör apparna mer verklighetstrogna. Interaktiva pekspel blir 
r spännande. Nu kan du utforska världen med 10 fingertoppar!

Enastående interaktiv skärm
• SmoothTouch-skärm för naturlig, jämn pekrespons
• Glas från kant till kant, 10-punktspekning för den ultimata upplevelsen
• Häftiga pekrörelser som väcker programmen till liv
• Spela spännande pekspel med dina vänner
• IPS LED-bred synfältsteknik för bild- och färgprecision

Social multimedia
• Med en webbkamera och mikrofon kan du hålla kontakten med familj och vänner
• Med en MHL-kabel (tillval) kan du spela upp HD-video och -ljud
• Mäktigt ljud med högtalare på 2 x 2 W RMS

Enkel att använda
• USB 3.0 möjliggör snabba dataöverföringar och laddning av smarttelefoner
• Smart stativdesign med maximal bakåtlutning för bekväm användning
• SmartConnect med DisplayPort-, HDMI- och VGA-anslutning
• VESA-montering för ger bekvämlighet



 SmoothTouch

Den här Philips-skärmen använder den senaste 
projicerad kapacitiv-10-punktspektekniken, 
med glas från kant till kant för jämn respons. 
Om du använder den med pekbaserade 
operativsystem som Windows 8 kan du göra 
häftiga pekrörelser som att knacka, greppa, 
nypa, rotera, zooma, svepa osv. Nu kan du 
utnyttja de nya möjligheterna i pekbaserade 
program fullt ut och dessutom få ut mer av dina 
gamla program. Pekskriv med 10 fingrar eller 
spela roliga interaktiva spel med dina vänner. 
Samarbeta interaktivt med dina kollegor på 
jobbet eller i skolan och bli mer produktiv och 
effektiv.

Smart stativ

Den här Philips-skärmen har smart stativ med 
maximal bakåtlutning och kan ställas in i olika 
ergonomiska lägen på ett helt nytt sätt. Med 
strax under 60 graders bakåtlutning kan du 

peka och skriva på skärmen på ett naturligt 
sätt. Om du ska jobba kan du istället ställa den 
i upprätt läge. Med sin inbyggda automatiska 
återgångsmekanism är det smarta stativet 
mycket flexibelt.

SmartConnect
De här Philips-skärmarna har många olika 
anslutningsmöjligheter, som VGA, DisplayPort 
och universell HDMI-kontakt, så att du kan 
njuta av högupplöst, okomprimerat video- och 
ljudinnehåll. Med USB-anslutning får du 
supersnabb dataöverföringshastighet, samtidigt 
som du har global anslutningsbarhet. Oavsett 
vilken källa du använder kan du vara säker på 
att den här Philips-skärmen är en bra 
investering som räcker länge!

Håll kontakten via webbkamera
Med den inbyggda webbkameran får du 
suveräna, klara och tydliga bilder och 
möjligheten att hålla kontakten med släkt och 
vänner. Den känsliga mikrofonen ser till att din 
röst hörs klart och tydligt. Du kan antingen 
använda de inbyggda stereohögtalarna för ett 
klart och tydligt ljud eller koppla in hörlurar för 
mer privata samtal. Tack vare den här enkla 
inbyggda funktionen slipper du installera 
kameror och justera mikrofoner.

Supersnabb USB 3.0
Super Speed USB 3.0 har en 
överföringshastighet på 5,0 Gbit/s. Detta är 
ungefär 10 gånger snabbare än USB 2.0-
standarden och minskar dataöverföringstiden 
betydligt, vilket sparar tid och pengar. Med 
större bandbredd, supersnabba 
överföringshastigheter, bättre 

energisparfunktioner och överlägsna generella 
prestanda är USB 3.0 den bästa internationella 
standarden och låter dig använda 
lagringsenheter med hög kapacitet. Sync-N-
Go-tekniken ser till att du inte längre behöver 
vänta på att bandbredd blir ledig. Dina 
investeringar i USB 2.0-enheter är skyddade 
eftersom den är bakåtkompatibel.

IPS-teknik

I IPS-skärmar används en avancerad teknik som 
ger dig ett extra brett synfält på 178/178 
grader, vilket gör att du kan se skärmen från 
nästan vilken vinkel som helst. Till skillnad från 
vanliga TN-paneler ger dig IPS-skärmarna 
otroligt skarpa bilder med livfulla färger, vilket 
gör den perfekt inte bara för bilder, filmer och 
webbsurfning, utan även för professionella 
program som kräver färgprecision och 
konstant ljusstyrka.

Inbyggda stereohögtalare
Nu kan du njuta av alla dina multimedie- och 
sociala program med stereoljud. De inbyggda 
högtalarna låter inte bara fantastiskt – de 
hjälper dig också att bli av med kabeltrassel och 
sparar värdefullt skrivbordutrymme.
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Bild/visning
• LCD-paneltyp: IPS LCD med 10-punktspekning
• Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
• Panelstorlek: 23 tum
• Effektiv visningsyta: 509,18 (H) x 286,42 (B)
• Bildförhållande: 16:9
• Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Svarstid (medel): 14 ms
• SmartResponse (medel): 5 ms (grå till grå)
• Ljusstyrka: 300 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Bildpunktavstånd: 0,265 x 0,265 mm
• Synfältsvinkel: 178º (H)/178º (V), vid C/R > 10
• Bildförbättring: SmartImage
• Antal färger: 16,7 M
• Avsökningsfrekvens: 30–90 kHz (H)/56–75 Hz (V)
• MHL
• sRGB

Pekskärmsfunktioner
• Inmatningsmetod: Finger eller kapacitiv penna
• Pekmetod: 10 punkter kan kännas av samtidigt
• Pekaktivering: Via direkt USB-anslutning med dator
• Multi-touch: Greppa, Rotera, Dubbelknacka, 

Zooma in/ut
• Enkel tryckning: Svepa, Bläddra, Knacka, Dra
• Glasskärm: Härdad
• Ythårdhet: >=7 H
• Överföringshastighet: >=88 %

Anslutningar
• Signalingång: VGA (analog), DisplayPort, HDMI 

(digital, HDCP), MHL-HDMI (digital, HDCP)
• USB: USB 3.0 x 2
• Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
• Ljud (ingång/utgång): Ingång för datorljud, Hörlur 

ut
• Webbkamera: 1 MP
• Mikrofoningång

Bekvämlighet
• Inbyggt ljud: 2 W x 2
• Bekväm användning: Ström på/av, Meny/OK, 

Volym/Upp, Ingång (ned), SmartImage/tillbaka
• OSD-språk: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska, 

Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, 
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, 
Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, kinesiska 
(förenklad), Spanska, Svenska, Traditionell 

kinesiska, Turkiska, Ukrainska
• Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-

montering (75 x 75 mm)
• Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, 

Windows 7, Windows 8

Ställning
• Lutning: 12~57,5 grader

Effekt
• Aktivt läge: 26,27 W (medel)
• Standbyläge: 0,5 W (medel)
• Av-läge: 0,3 W (medel)
• Power LED-indikator: Användning - vit, 

Standbyläge - vit (blinkande)
• Strömförsörjning: Extern, 100–240 V AC, 50–60 

Hz

Mått
• Produkt med stativ (mm): 563 x 406 x 72 mm
• Produkt utan stativ (mm): 563 x 370 x 45 mm
• Förpackning i mm (B x H x D): 619 x 479 x 125 mm

Vikt
• Produkt med stativ (kg): 5,16 kg
• Produkt utan stativ (kg): 4,80 kg
• Produkt med förpackning (kg): 7,07 kg

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 till 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20 %-80 %
• Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
• MTBF: 30 000 timmar

Hållbarhet
• Miljö och energi: RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
• Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder
• Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, 

klass B, cETLus, SASO, Semko, TUV/ISO9241-307, 
WEEE, CU, TCO-certifierad

Hölje
• Främre infattning: Svalt grå
• Bakre hölje: Svalt grå
• Yta: Högblank (främre infattning)/struktur (bakre 

hölje)
•
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* För pekfunktionen krävs en USB-kabelanslutning till datorn. Fungerar 
bara med operativsystem och program med stöd för pekfunktion, 
som Windows 8 eller 7.

* Den här Philips-skärmen är MHL-certifierad. Om din MHL-enhet 
inte kan anslutas eller inte fungerar som den ska bör du titta i 
dokumentationen för MHL-enheten eller vända dig till butiken där du 
köpte den. Det kan hända att du måste köpa en MHL-kabel eller 
adapter av ett visst märke för att enheten ska fungera

* Kräver valfri MHL-certifierad mobil enhet och MHL-kabel (medföljer 
inte). Fråga din MHL-enhetsåterförsäljare om kompatibilitet.

* Märket och varumärket ”IPS” samt tillhörande teknikpatent tillhör 
respektive ägare.

http://www.philips.com

