
 

 

Philips
LED-skärm

V-line
23 tum (58,4 cm)

236V3LSB
Upplev fantastiska LED-bilder 

med levande färger
Den här snygga, tunna skärmen är en fröjd att använda. Viktiga funktioner som 
SmartContrast som ger fylliga, skarpa bilder gör den till ett bra val!

Fantastisk bildkvalitet
• LED-teknik för verklighetstrogna färger
• SmartContrast 10 000 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer
• 16:9 Full HD-skärm för bästa tittarupplevelse

Anpassad design
• Attraktiv, tunn och blank design
• Liten och kompakt för att passa in överallt

Grönare varje dag
• Kvicksilverfri, miljövänlig skärm
• Energy Star för energieffektivitet och låg strömförbrukning

Fantastisk bekvämlighet
• Enkel inställning av skärmprestanda med SmartControl Lite



 Lysdiodsteknik
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som 
uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka 
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är 
kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- 
och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre 
nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, 
vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. 
Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en 
konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

SmartContrast-förhållande 10 000 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de 
mest levande bilderna. Philips avancerade 
videohantering kombinerat med unik extrem 
nedtoningsteknik och 
bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande 
bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt 
svärta och precis återgivning av mörka nyanser och 
färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög 
kontrast och levande färger.

16:9 Full HD

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 
1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för 

HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Den är helt 
framtidssäkrad eftersom den har funktioner för 
1080p-signaler från alla källor, inklusive de senaste 
som Blu-ray och avancerade HD-spelkonsoler. 
Signalbearbetningen har uppgraderats för att fungera 
med den här mycket högre signalkvaliteten och -
upplösningen. Bilderna blir fantastiska och 
flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka 
och suveräna färger.

SmartControl Lite
SmartControl Lite är nästa generations programvara 
för 3D-ikonbaserad GUI-bildskärmskontroll. Det 
gör att användaren kan finjustera de flesta 
parametrarna på bildskärmen, till exempel färg, 
ljusstyrka, skärmkalibrering, multimedia, ID-
hantering osv. med musen.

Kvicksilverfri
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria 
från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena 
som påverkar människor och djur. Det ger en skärm 
med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från 
tillverkning till kassering.

Energy Star 5.0
Energy Star är ett US EPA-sponsrat program för 
energieffektivitet som även har anammats av andra 
länder. Om du köper en Energy Star-certifierad 
produkt kan du vara säker på att den uppfyller de 
senaste standarderna för strömeffektivitet och drivs 
med maximal strömeffektivitet vid alla driftnivåer. 
Nya datorskärmar från Philips är certifierade för 
Energy Star 5.0-specifikationerna och uppfyller eller 
överträffar standarden. Energy Star 5.0 kräver till 
exempel mindre än 1 watt strömförbrukning i 
viloläge, men Philips skärmar förbrukar mindre än 
0,5 watt. Mer information finns på 
www.energystar.gov
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Specifikationer
Bild/visning
• LCD-paneltyp: TFT-LCD
• 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): 5 ms
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10 000 000:1
• Kontrastförhållande (medel): 1000:1
• Bildpunktavstånd: 0,265 x 0,265 mm
• Synfältsvinkel: 170º (H)/160º (V), vid C/R > 10
• Antal färger: 16,7 M
• Avsökningsfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
• sRGB

Anslutningar
• Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
• Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
• Bekväm användning: Auto, 4:3/Bred, Ljusstyrka, 

Meny, Ström på/av
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, 

Italienska, Ryska, kinesiska (förenklad), 
Portugisiska, Turkiska

• Annan bekvämlighet: Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, 

Windows 7

Ställning
• Lutning: -5/+20 grader

Effekt
• Aktivt läge: 18,5 W (testmetoden EnergyStar 5.0)
• Standbyläge: 0,5 W
• Av-läge: 0,5 W
• Power LED-indikator: Användning - vit, 

Standbyläge - vit (blinkande)
• Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Mått
• Produkt med stativ (mm): 566 x 426 x 219 mm
• Produkt utan stativ (mm): 566 x 355 x 44 mm
• Förpackning i mm (B x H x D): 614 x 440 x 112 mm

Vikt
• Produkt med stativ (kg): 3,19 kg
• Produkt utan stativ (kg): 2,22 kg
• Produkt med förpackning (kg): 4,54 kg

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C °C
• Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
• MTBF: 30 000 timmar

Hållbarhet
• Miljö och energi: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, 

RoHS, Blyfri, Kvicksilverfri
• Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

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

klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TUV Ergo, 
TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Hölje
• Färg: Svart
• Yta: Blank (främre infattning) / struktur (bakre 

hölje)
•
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