
 

 

Philips
LCD-näyttö, jossa 
SmartControl Lite

V Line
23" (58,4 cm)

233V5QHABPR
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

stereokaiuttimilla
Nauti HDMI-liitännällä ja stereokaiuttimilla varustetun suuren Philips-näytön eloisista PLS-
LED-kuvista. Loistava valinta!

Eloisia kuvia joka kerta
• PLS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit
• 16:9 Full HD -näyttö takaa tarkat yksityiskohdat
• SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat
• SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

Koe multimedia
• Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten
• HDMI-valmis Full HD -viihteeseen

Erinomainen valinta
• Pieni koko säästää tilaa
• Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa
• VESA-kiinnitys tarjoaa joustavuutta



 PLS-tekniikka

PLS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta 
saat erittäin laajat 178/178 asteen 
katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön 
katsomisen lähes mistä tahansa 
katselusuunnasta – jopa 90-asteen kulmassa! 
Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen PLS-
näyttöjen kuva on erittäin terävä ja värit elävät. 
Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja 
elokuvien katseluun, internetin selaamiseen 
sekä myös tarkkaa värien erottelua ja 
yhtenäistä kirkkautta vaativien 
ammattisovellusten käyttöön.

Kiinteät stereokaiuttimet

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut 
stereokaiuttimet voivat olla mallista ja 
muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä 
eteen suunnatut, näkymättömissä alas 
suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

16:9 Full HD -näyttö

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. 
Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, 
mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia 
yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista 
sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista 
väreistä tehostetun Full HD 1920 x 1080 -
tarkkuuden ansiosta.

SmartControl Lite
SmartControl Lite on uuden sukupolven 
näytönhallintaohjelmiston 3D-
kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä 
voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön 
parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön 
kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka 
analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit 
automaattisesti ja ohjaa taustavalon 

voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon 
kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun 
peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila 
on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat 
täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja 
virrankulutuksen vähentämiseksi.

HDMI Ready

HDMI-liitännällä varustettu laite vastaanottaa 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -
signaalia eli huippulaatuista digitaalista 
videokuvaa ja ääntä yhdellä kaapelilla 
tietokoneesta tai yhdestä tai useammasta AV-
lähteestä, kuten digisovittimesta, DVD-
soittimesta ja AV-vastaanottimesta sekä 
videokamerasta.

Ei sisällä elohopeaa
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät 
sisällä elohopeaa, joka kuuluu luonnon 
myrkyllisimpiin aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja 
eläimiin. Siksi näyttö on 
ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan 
aina valmistuksesta hävittämiseen.
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Kuva/näyttö
• LCD-paneeli: PLS LCD
• Taustavalo: W-LED-järjestelmä
• Näytön koko: 23 tuumaa / 58,4 cm
• Katselualue: 509,18 (vaaka) x 286,42 (pysty)
• Kuvasuhde: 16:9
• Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
• Vasteaika (tyypillinen): 12 (GtG) ms
• SmartResponse (tavallinen): 5 ms (GtG)
• Kirkkaus: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10 000 000:1
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 1 000:1
• Kuvapistetiheys: 0,265 x 0,265 mm
• Katselukulma: 178º (H) / 178º (V), C/R >10
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
• Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56-76 Hz 

(pysty)
• sRGB

Liitännät
• Signaalitulo: VGA (analoginen), HDMI (digitaalinen, 

HDCP)
• Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green
• Äänitulo ja -lähtö: PC-äänitulo, Kuulokelähtö

Käyttömukavuus
• Sisäiset kaiuttimet: 2 W x 2
• Kätevä käyttö: Autom./Alas, Kirkkaus/Takaisin, 

Valikko/OK, Virtakytkin, Äänenvoimakkuuden 
lisääminen

• Näyttökielet: portugali (Brasilian), tšekki, hollanti, 
englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, 
japani, korea, Kiillotus, portugali, venäjä, espanja, 
kiina (yksinkertaistettu), ruotsi, kiina (perint.), 
turkki, ukraina

• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)

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

Teline
• Kallistuma: –5/20 astetta

Virta
• Käynnissä: 20,27 W (tav.) (EnergyStar 6.0 -

testitapa)
• Valmiustilassa: 0,5 W (tav.)
• Sammutettuna: 0,3 W (tav.)
• Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila 

– valkoinen (vilkkuu)
• Virtalähde: Kiinteä, 100–240 VAC, 50-60 Hz

Mitat
• Tuote ja jalusta (mm): 547 x 416 x 219 mm
• Tuote ilman jalustaa (mm): 547 x 340 x 53 mm
• Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 

600 x 415 x 118 mm

Paino
• Tuote ja jalusta (kg): 3,82 kg
• Tuote ilman jalustaa (kg): 3,40 kg
• Tuote ja pakkaus (kg): 5,25 kg

Käyttöolosuhteet
• Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C °C
• Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C
• Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %
• Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 

12 192 m
• MTBF: 30 000 tuntia

Ympäristö
• Ympäristö ja energia: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, 

RoHS, Lyijytön, Ei sisällä elohopeaa
• Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit
• Säännösten mukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, 

FCC-luokka B, CU, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/
ISO9241-307, TCO-sertifioitu, SASO, EPA, CB, 
PSB, KUCAS, WEEE

Kotelo
• Väri: Musta
• Viimeistely: Tasainen (etureuna) / kuvioitu 

(takapaneeli)
•
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Tekniset tiedot
LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite
V Line 23" (58,4 cm)

* Smart-vasteaika on optimaalinen arvo joko GtG- tai GtG (BW) -
testeistä.
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