
 

 

Philips Brilliance
Monitor LCD z 
technologią SmartImage

Gioco
58,4 cm (23")
Monitor Full HD IPS

238C4QHSN
Elegancki monitor o dużych możliwościach
zapewniająca niesamowitą rozrywkę
Spotęguj wrażenia wizualne dzięki stylowemu monitorowi Gioco firmy Philips. 
Olśniewające wzornictwo z niezwykle wąską osłoną, wspaniałe kolory i doskonała jakość 
obrazu — monitor Gioco firmy Philips pozwoli Ci zanurzyć się w świecie rozrywki.

Wspaniała wydajność
• Wyświetlacz AH-IPS pozwala uzyskać piękny obraz w żywych kolorach
• Technologia LED zapewnia naturalne kolory
• SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów
• Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Łatwa obsługa
• SmartImage: łatwa w obsłudze funkcja zapewniająca optymalną jakość obrazu
• Funkcja SmartTxt maksymalnie ułatwia czytanie
• Technologia SmartKolor zapewnia bogaty i żywy obraz

Olśniewające wzornictwo wpisujące się w Twój styl życia
• Minimalistyczny wygląd dzięki bardzo wąskiej ramie
• Olśniewające wzornictwo i szlifowany tył
• Eleganckie błyszczące wykończenie w ciemnym brązie



 Technologia AH-IPS

Najnowsze monitory firmy Philips 
wykorzystują zaawansowane matryce AH-IPS, 
które pozwalają uzyskać doskonałe 
odwzorowanie koloru i czas reakcji, jak 
również mniejsze zużycie energii. W 
przeciwieństwie do standardowych matryc 
TN, matryce AH-IPS umożliwiają stałe 
wyświetlanie koloru nawet przy szerokim 
kącie wynoszącym 178 stopni oraz w trybie 
obracania. Doskonała wydajność sprawia, że 
matryce AH-IPS nadają się doskonale do 
zastosowań wymagających dokładnego 
odwzorowania kolorów oraz stałej jasności, 
np. do retuszu zdjęć, zastosowań graficznych 
oraz przeglądania zasobów internetowych.

Niezwykle wąska obudowa
Nowe wyświetlacze firmy Philips wykorzystują 
bardzo zaawansowane panele o 
minimalistycznej konstrukcji, które pozwalają 
zmniejszyć szerokość zewnętrznej ramy do ok. 
2,5 mm. W połączeniu ze znajdującym się 
wewnątrz panelu czarnym paskiem matrycy, 
którego szerokość wynosi ok. 9 mm, 
umożliwiają one znaczną redukcję łącznych 
wymiarów ramy, która nie odciąga uwagi od 
obrazu i zapewnia maksymalny jego rozmiar. 
Szczególnie w przypadku łączenia wielu 
monitorów, także w trybie kafelek np. dla 
potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych 
oraz profesjonalnych zastosowań, 
wyświetlacze z bardzo wąską ramą dają 
wrażenie jednego dużego wyświetlacza.

HDMI ready

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone 
w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej 
jakości sygnału przesyłanego za pomocą 
interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego 
przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy 
obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera 
lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w 
tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, 
amplitunerów AV i kamer wideo).

SmartImage

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna 
technologia firmy Philips, która analizuje 
zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia 
zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten 
przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia 
wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, 
Obraz, Rozrywka, Oszczędność itd. w celu 
dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o 
ten wybór technologia SmartImage 
dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie 
kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu 
zapewnienia najlepszej wydajności 
wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala 
oszczędzić energię. A wszystko to w czasie 

rzeczywistym za naciśnięciem jednego 
przycisku!

SmartContrast

Technologia SmartContrast firmy Philips 
analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i 
automatycznie dopasowuje kolory oraz 
intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu 
jest dynamicznie regulowany w celu jak 
najlepszego odwzorowania zawartości 
cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów 
o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. 
W trybie ekonomicznym kontrast i 
podświetlenie są regulowane tak, aby 
poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji 
biurowych, jednocześnie zapewniając niższe 
zużycie energii.

Nagroda iF Product 
Design Award
Philips Gioco otrzymuje 
nagrodę iF Design Award
Doskonałe wzornictwo. 
Wspaniała konstrukcja 

wzornictwo wąskiego monitora Philips 
Gioco 3D z technologią Ambiglow 
pozwala zanurzyć się w grze. 
Minimalistyczna, bardzo wąska rama i 
ekran AHIPS wyświetlacza z technologią 
Ambiglow, które są gwarancją 
doskonałego obrazu, są tym co decyduje o 
wyjątkowości i doskonałości tego 
produktu.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ panelu LCD: LCD IPS
• Typ wyświetlacza: System W-LED
• Rozmiar panelu: 58,4 cm (23")
• Część widoczna ekranu: 509,18 (w 

poziomie) x 286,41 (w pionie)
• Format obrazu: 16:9
• Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
• SmartResponse (standardowo): 7 ms (szarość do 

szarości)
• Jasność: 250 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Rozmiar plamki: 0,265 x 0,265 mm
• Kąt widzenia: 178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 

10
• Funkcje poprawy obrazu: SmartImage
• Kolory wyświetlacza: 16,7 M
• Częstotliwość odświeżania: 30–83 kHz (poz.) / 

56–75 Hz (pion.)
• sRGB

Możliwości połączeń
• Wejście sygnału: VGA (analogowe), HDMI x 2
• Sygnał wejściowy synchronizacji: Oddzielna 

synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
• Wejście/wyjście audio: Wyjście audio HDMI

Udogodnienia
• Wygoda użytkownika: SmartImage, Wejście, 

Zasilanie Wł./Wył., Turbo, Menu
• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 

niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński 
uproszczony, hiszpański

• Pozostałe wygody: Blokada Kensington
• Obsługa funkcji Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 8/7/Vista

Podstawa
• Pochylenie: -5/20 stopnie

Moc
• Tryb włączenia: 28,6 W (test EnergyStar 5.0)
• Tryb gotowości: 0,3 W

• Tryb wyłączenia: 0,3 W
• Wskaźnik zasilania LED: Obsługa – biały, Tryb 

gotowości – biały (miga)
• Źródło zasilania: Zewnętrzne, 100–240 V AC, 

50–60 Hz

Wymiary
• Produkt z podstawą (mm): 533 x 414 x 197 mm
• Produkt bez podstawy (mm): 533 x 324 x 44 mm
• Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 

576 x 460 x 99 mm

Waga
• Produkt z podstawą (kg): 3,80 kg
• Produkt bez podstawy (kg): 3,35 kg
• Produkt z opakowaniem (kg): 5,53 kg

Warunki eksploatacji
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 °C
• Zakres temperatur (przechowywanie): od -20 do 

60 °C
• Wilgotność względna: 20%–80 %
• Wysokość: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); 

przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
• Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 

30 000 godzin

Zrównoważony rozwój
• Środowisko naturalne i energia: Srebrny certyfikat 

EPEAT, RoHS, EnergyStar 5.0, Nie zawiera ołowiu, 
Nie zawiera rtęci

• Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %

Zgodność i standardy
• Certyfikaty: BSMI, Oznaczenie CE, FCC klasa B, 

GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-
307, UL/cUL, WEEE

Obudowa
• Przednia osłona: Ciemny brąz
• Tylna obudowa: Ciemny brąz
• Stopa: Ciemny brąz
• Wykończenie: Błyszczące
•
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