
 

 

Philips Brilliance
LCD-skjerm med 
SmartImage

Gioco
23" / 58,4 cm
3D, FPR-briller

238G4DHSD
Stilig skjerm med høy ytelse

for fengslende 3D-spilling
Få en mer intens spillopplevelse med denne stilige Philips Gioco 3D-skjermen. Med den 
ikoniske designen med svært smal ramme, strålende farger og utmerket, flimmerfri 3D-
ytelse er Philips Gioco klar til å omslutte deg med spillet!

Strålende ytelse
• AH-IPS LED gir strålende bilder med levende farger
• SmartControl: For enkel justering av skjermen
• HDMI-klar for Full HD-underholdning

Fengslende 3D-spilling
• Flimmerfri 3D-ytelse
• Spill 3D-spill på PCen med den medfølgende programvaren
• Auto 3D med de nyeste Blu-ray- og spillkonsollene med HDMI
• Gjør 2D om til 3D med direkte tastetilgang
• SmartImage-spillmodus optimalisert for spillere

Ikonisk design som gjenspeiler livsstilen din
• Minimalistisk utseende med svært smal ramme
• Ikonisk design med diamantslipt bakside
• Elegant glanset utførelse i svart kirsebær



 AH-IPS-teknologi

Denne nyeste Philips-skjermen bruker 
avanserte AH-IPS-paneler med forbedret 
struktur som gir overlegen fargegjengivelse, 
svartid og strømforbruk sammenlignet med 
andre paneler med bred visningsvinkel. I 
motsetning til standard TN-paneler har AH-
IPS-paneler minst gammasvingninger og kan 
dermed vise jevn farge selv ved 178/178 grader 
og i dreiningsmodus. Med fantastisk ytelse er 
den best egnet for programmer der det er 
viktig med fargenøyaktighet og konsekvent 
lysstyrke til enhver tid, for eksempel 
bilderetusjering, grafikkprogrammer og 
websøking.

Svært smal ramme
De nye Philips-skjermene bruker paneler med 
den nyeste teknologien og er designet med en 
minimalistisk tilnærming ved at tykkelsen på 
den ytre rammen er begrenset til ca. 2,5 mm. I 
kombinasjon med en svart matrisestripe i 
panelet på ca. 9 mm er den totale størrelsen på 
rammen redusert betraktelig, noe som gir 
minimalt med distraksjoner og maksimal 
visningsstørrelse. Skjermen med den svært 
smale rammen er spesielt godt egnet for 
flervisning eller hellende oppsett som spill, 
grafisk design og profesjonelle programmer, og 
du får følelsen av at du bruker én stor skjerm.

Flimmerfri 3D
Flimmerfri 3D sikrer at du får mange timer 
med komfortabel underholdning. De rimelige, 
lette og flimmerfrie brillene trenger ingen 

batterier eller kabeltilkoblinger. Nå slipper du 
endelig alle problemer og kan nyte 3D med 
familien.

Auto 3D med HDMI
Med Blu-ray-spillere for spill og filmer med 
HDMI 1.4a-kompatibel tilkobling bytter Philips 
3D-skjermen automatisk til 3D-modus, slik at 
du får fantastiske bilder øyeblikkelig. Ingen flere 
problemer med justeringer.

Gjør 2D om til 3D
Gjør 2D-samlingen din om til 3D ved ett 
knappetrykk! Du kan bruke den lett 
tilgjengelige hurtigtasten på rammen for å 
bruke denne funksjonen til å gjenskape 2D-
samlingen din med favorittspill, -filmer og -
videoer i 3D.

SmartImage-spillmodus

Den nye Philips-spillskjermen har en 
skjermvisning med rask tilgang som er 
finjustert for spillere, og som gir deg flere 
alternativer. FPS-modus (førstepersonsskyting) 
forbedrer mørke farger i spill, slik at du ser 
skjulte gjenstander i mørke områder. Racing-
modusen tilpasser visningen med raskeste 
responstid og mange farger samt 
bildejusteringer. RTS-modusen 
(sanntidsstrategi) har en spesiell SmartFrame-
modus som gjør det mulig å fremheve 
spesifikke områder og gjøre størrelse- og 
bildejusteringer. Gamer 1 og Gamer 2 tilbyr 
personlig tilpassede innstillinger basert på ulike 
spill, noe som sikrer best mulig ytelse.

SmartControl
PC-programvare for finjustering av 
skjermytelse og -innstillinger. Philips tilbyr to 
alternativer for justering av skjerminnstillinger. 
Naviger på flernivåmenyen på selve skjermen 
med knappene, eller bruk Philips 
SmartControl-programvaren til å justere de 
forskjellige skjerminnstillingene på en velkjent 
måte

HDMI-klargjort

En HDMI-klargjort enhet har all nødvendig 
maskinvare for å akseptere HDMI-inngang 
(High-Definition Multimedia Interface), digitale 
video- og lydsignaler av høy kvalitet som alle 
overføres gjennom én kabel fra en PC eller 
flere AV-kilder, inkludert set-top-bokser, 
DVD-spillere og AV-mottakere og 
videokameraer.

Produktdesignprisen iF
Philips Gioco vinner iF-
designpris
Utmerket produktdesign. 
Den slanke Philips Gioco 
3D-skjermen med ikonisk 

design og Ambiglow-teknologi gir deg 
oppslukende spilling. Den minimalistiske 
og svært smale rammen med AHIPS-
skjerm sørger for utmerkede bilder og 
kan med rette sies å være en strålende 
Ambiglow-skjerm
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Høydepunkter
LCD-skjerm med SmartImage
Gioco 23" / 58,4 cm, 3D, FPR-briller



Utgivelsesdato  
2022-05-15

Versjon: 3.0.1

12 NC: 8670 000 95358
EAN: 87 12581 66093 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com
Bilde/skjerm
• LCD-skjermtype: IPS LCD
• Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
• Skjermstørrelse: 23 tommer / 58,4 cm
• Sideforhold: 16:9
• Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 14 ms
• SmartResponse: 7 ms i 2D-modus
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
• SmartContrast: 20 000 000 : 1
• Pikselavstand: 0,265 x 0,265 mm
• Visningsvinkel: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• 3D-visningsvinkel: 60º ved 3D CT < 10
• Bildeforbedring: SmartImage-spill
• Skjermfarger: 16,7 M
• Effektivt visningsområde: 509,2 (H) x 286,4 

(V) mm
• Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 50–75 Hz (V)
• sRGB

Tilkoblingsmuligheter
• Signalinngang: VGA (analog), HDMI x2
• Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
• Lyd (inn/ut): HDMI-lydutgang

Anvendelighet
• Brukerkomfort: 3D/opp, SmartImage-spill/bak, 

Inngang, Meny/OK, Strøm på/av
• OSD-språk: Norsk, Fransk, Tysk, Italiensk, 

Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7, Windows 8

Stativ
• Vippe: –5/+20 grader

Drift
• På-modus: 22,69 W (typ.) (EnergyStar 5.0-

testmetode)
• Standby-modus: 0,5 W (typ.)

• Av-modus: 0,3 W (typ.)
• LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-

modus – hvit (blinkende)
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Ekstern

Mål
• Produkt med stativ (mm): 533 x 414 x 197 mm
• Produkt uten stativ (mm): 533 x 324 x 44 mm
• Emballasje i mm (B x H x D): 591 x 460 x 134 mm

Vekt
• Produkt med stativ (kg): 3,80 kg
• Produkt uten stativ (kg): 3,35 kg
• Produkt med emballasje (kg): 5,92 kg

Driftsforhold
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
• Temperaturområde (lagring): –20 °C til 60 °C °C
• Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
• Høyde: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: 

+40 000 fot (12 192 m)
• MTBF: 30 000 time(r)

Bærekraftighet
• Miljøvennlighet og energiforbruk: EPEAT Sølv, 

Energy Star 5.0, RoHS, Blyfri, Kvikksølvfri
• Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder
• Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC 

klasse B, GOST, SEMKO, TCO-sertifisert, TUV/
ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinett
• Farge: Svart kirsebær
• Overflate: Glanset

3D-krav
• Programvare: Gratis TriDef 3D-programvarepakke
• PC-maskinvare: Krever AMD/nVidia VGA-kort*, 

2D til 3D: støtter alle VGA-kort
• Auto 3D: Krever HDMI 1.4a
•
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Spesifikasjoner
LCD-skjerm med SmartImage
Gioco 23" / 58,4 cm, 3D, FPR-briller

* For å unngå ubehag som svimmelhet, hodepine eller forvirring, bør 
du unngå å se på 3D for lenge om gangen.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke 
opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks 
år ikke ser i 3D.

* Les brukerhåndboken for å finne ut mer om 3D og helse
* For VGA-kort og andre krav for 3D-bruk, kan du gå til 

www.philips.com/support for å få mer informasjon.

http://www.philips.com

