
 

 

„Philips“ Brilliance
LCD monitorius su 
„SmartImage“

„Gioco“
23" (58,4 cm)
„Full HD“ IPS ekranas

238C4QHSN
Stilingas ir efektyvus ekranas

kvapą gniaužiančioms pramogoms
Sustiprinkite pojūčius žiūrėdami pasirinkę šį stilingą „Philips Gioco“ ekraną. Išsiskiriantis 
nepaprastu dizainu su itin siauru rėmu, nuostabiomis spalvomis ir neprilygstamomis vaizdo 
charakteristikomis, „Philips Gioco“ tiesiog panardins jus į pramogas!

Puikios charakteristikos
• AH-IPS ekranas perteikia puikų vaizdą su gyvomis spalvomis
• LED technologija užtikrina natūralų spalvų atkūrimą
• „SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales
• Pritaikytas HDMI – tinka „Full HD“ pramogoms

Paprasta naudotis
• „SmartImage“: optimizuota ir naudotojui draugiška ekrano technologija
• „SmartTxt“ – optimaliam skaitymui
• „SmartKolor“ – sodrūs vaizdai be virpesių

Klasikinis dizainas, atspindintis jūsų gyvenimo būdą
• Minimalistinė išvaizda su itin siauru apvadu
• Išskirtinis dizainas su rombine nugarėle
• Nuostabus tamsios bronzos blizgus paviršius



 AH-IPS technologija

Šiame naujausiame „Philips“ monitoriuje 
panaudotas modernus AH-IPS ekranas, 
užtikrinantis puikų spalvų perteikimą, reakcijos 
laiką ir mažas energijos sąnaudas. Skirtingai nei 
standartiniai TN ekranai, AH-IPS ekranai gali 
perteikti tinkamas spalvas 178 laipsnių kampu, 
net jei naudojamas pasukimo režimas. Kadangi 
yra išskirtinių charakteristikų, AH-IPS 
geriausiai tinka, kai visada reikalingas spalvų 
tikslumas ir tinkamas ryškumas, pavyzdžiui, 
retušuojant nuotraukas, dirbant grafinėmis 
programomis ir naršant internete.

Itin siauras rėmelis
Panaudojus naujausias ekranų technologijas, 
naujieji „Philips“ ekranai sukurti minimalistine 
dvasia, sumažinus apvado storį iki 2,5 mm. 
Suderinus jį su apie 9 mm juoda ekrano 
matricos juosta, bendras apvado storis 
smarkiai sumažintas, todėl minimaliai 
blaškomas dėmesys ir užtikrinamas maksimalus 
žiūrėjimo plotas. Ypač tinka keleto ekranų arba 
sujungtų ekranų komplektui, pavyzdžiui, 
žaidimams, grafikos dizainui ir profesionalioms 
programoms – itin siauras ekrano apvadas 
suteikia vieno didelio ekrano pojūtį.

„HDMI Ready“

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą 
įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos 
daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. 
HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės 
skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą 

vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių 
(įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD 
leistuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

„SmartImage“

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška 
„Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane 
vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę 
optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. 
Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti 
įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, vaizdo, 
pramogų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte 
naudojamos programos galimybes. 
Priklausomai nuo pasirinkto režimo, 
„SmartImage“ dinamiškai optimizuoja 
kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo 
įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos 
ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo 
parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš 
pagrindinių energijos taupymo nustatymų 
paspaudus vieną mygtuką!

„SmartContrast“

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, 
analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai 
koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti foninio 
apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas 
kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami 
tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines 
nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai 
pasirenkamas ekonomiškas režimas, 
kontrastingumas ir foninis apšvietimas 
pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir 
minimalioms energijos sąnaudoms.

„SmartKolor“

„SmartKolor“ – moderni spalvų išplėtimo 
technologija, kuri gali išplėsti ekrano vaizdo 
spalvų diapazoną. Sustiprindama ekrano RGB 
lygį, ši funkcija leidžia mėgautis sodriais ir 
nevirpančiais vaizdais bei išskirtine nuotraukų 
ir vaizdo įrašų kokybe.

„SmartTxt“

„SmartTxt“ – modernus algoritmas, 
pagerinantis teksto skaitymą, pvz., PDF 
dokumentų ar elektroninių knygų, kai reikia 
sutelkti daugiau dėmesio ir susikoncentruoti. 
„SmartTxt“ funkcija padidina kontrastą ir 
teksto turinio ribų ryškumą, kad skaityti būtų 
dar geriau. Skaitymas optimizuojamas 
reguliuojant ekrano pilkumo lygio skalę kartu 
su baltos spalvos balansu, ryškumu ir 
kontrastu.

„iF“ gaminio dizaino 
apdovanojimas
„Philips Gioco“ pelnė „iF“ 
dizaino apdovanojimą
Puikus gaminio dizainas. 
Išskirtinio dizaino plonas 

„Philips Gioco“ 3D monitorius su 
„Ambiglow“ technologija suteikia 
patrauklumo žaidimams. Jo minimalistinis 
itin siauras apvadas su AHIPS ekranu 
užtikrina puikų vaizdą ir pabrėžia jo devizą 
„Nuostabus „Ambiglow“ ekranas“
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Vaizdas / ekranas
• LCD ekrano tipas: IPS LCD
• Foninio apšvietimo tipas: W-LED sistema
• Skydelio dydis: 23 in / 58,4 cm
• Efektyvaus matymo zona: 509,18 (H) x 286,41 (V)
• Kraštinių santykis: 16:9
• Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
• „SmartResponse“ (tipinis): 7 ms (nuo pilkos iki 

pilkos)
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 1000:1
• „SmartContrast“: 20 000 000:1
• Pikselio dydis: 0,265 x 0,265 mm
• Matymo kampas: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• Vaizdo išryškinimas: „SmartImage“
• Ekrano spalvos: 16,7 mln.
• Dažnio nuskaitymas: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
• sRGB

Prijungimo galimybė
• Signalo įvestis: VGA (analoginis ), HDMIx2
• Sinchronizavimo įvestis: Atskiras sinchronizavimas, 

Sync on Green
• Garsas (įvestis / išvestis): HDMI garso išvestis

Patogumas
• Vartotojo patogumui: „SmartImage“, Įvestis, Įjungti 

/ išjungti, Turbofunkcija, Meniu
• OSD (pranešimų ekrane) kalbos: Anglų, prancūzų, 

vokiečių, italų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, 
ispanų

• Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas
• Paprasto diegimo suderinamumas: DDC/CI, „Mac 

OS X“, sRGB, Windows 8/7/Vista

Stovas
• Pakreipimas: -5/20 laipsniai

Maitinimas
• Režimas „Įjungta“: 28,6 W („EnergyStar 5.0“ 

tikrinimo metodas)

• Budėjimo režimas: 0,3 W
• Režimas „Išjungta“: 0,3 W
• Maitinimo LED indikatorius: Veikia – balta, 

Budėjimo režimas – balta (blyksi)
• Maitinimo šaltinis: Išorinė, 100–240 VAC, 50–60 

Hz

Matmenys
• Gaminys su stovu (mm): 533 x 414 x 197 mm
• Gaminys be stovo (mm): 533 x 324 x 44 mm
• Pakuotės matmenys milimetrais (P x A x G): 576 x 

460 x 99 mm

Svoris
• Gaminio svoris su stovu (kg): 3,80 kg
• Gaminio svoris be stovo (kg): 3,35 kg
• Gaminio svoris su pakuote (kg): 5,53 kg

Eksploatavimo sąlygos
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): -20–60 °C
• Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
• Aukštis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 

000 ft (12192 m)
• MTBF: 30 000 val.

Pastovumas
• Aplinkos ir energijos: EPEAT sidabrinis, RoHS, 

„EnergyStar 5.0“, Be švino, Be gyvsidabrio
• Perdirbama pakavimo medžiaga: 100 %

Atitikimas ir standartai
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: BSMI, 

CE ženklas, FCC, B klasė, GOST, SASO, SEMKO, 
TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Korpusas
• Priekinis kraštas: Tamsi bronza
• Galinis dangtis: Tamsi bronza
• Pagrindas: Tamsi bronza
• Paviršius: Blizgantis
•
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