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Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 23 inch / 58 cm 
• Raport lungime/lăţime: 16:9, Ecran lat
• Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Luminozitate: 500 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 450:1
• Timp de răspuns (uzual): 16 ms
• Caracteristici superioare imagine: Filtru 2D de tip 

pieptene, Control activ, Caracteristici superioare 
culoare, Crystal Clear III, Scanare progresivă, 
Ajustare definiţie

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Unghi de vizionare (O / V): 140 / 125 grad

rezoluţie de afișare acceptată

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Număr de canale presetate: 125
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF, FM
• Afișare tuner: PLL
• Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
• Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată volum, Dynamic Bass Enhancement

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Caract. de conectivitate superioare: Conector 

RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe 
externe, HM-Link, Sursă de alimentare 

suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul 
SmartCard Xpress

• Număr de mufe SCART: 1
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio 

PC

Comoditate
• Ceas: Timer Sleep, Ceas deșteptător, Afișaj LCD 

pentru ceas, integrat
• Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră 

prin PDC/TXT
• Confort: Caracteristici Hotel Guest
• Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, 

Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare 
inteligentă wireless

• Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, Radio 
FM, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound

• Telecomandă: TV
• Tip telecomandă: RC2886
• Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, 

formatare automată
• Teletext: Smart Text (10 pagini)
• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
• Montare VESA: 100 x 100 mm
• Alte avantaje: Blocare Kensington

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: 100 - 240V, 50/

60Hz
• Consum: 75 W - funcţionare normală W
• Temperatură ambientală: 5° C - 40° C

Dimensiuni
• Culoare carcasă: Argintiu Silver Frost și panou 

frontal decorat negru Hi Gloss
• Dimensiuni set (L x Î x A): 615 x 431 x 99 mm
• Greutate produs: 8,9 kg
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

615 x 477 x 248 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

793 x 485 x 218 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 12 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, Suport de tip masă, Manual de 
utilizare

• Accesorii opţionale: Configurare telecomandă 
RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

•

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
Flat TV profesional
23" LCD 

Specificaţii

Data apariţiei 2009-01-22

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 23504
EAN: 87 10895 92604 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
23HF

Caracte

Wireless
Asigură cap
setările pro
puţin de un
între televiz
de instalare

Afișaj pen
Afișajul pen
alarmă de 
ceas suplim
din încăpere
și păstrarea
scurte de te

Radio FM
Radioul FM
fără investiţ

Conector
Conector au
a unor boxe
eliminând n

Blocare c
Selectând în
sau debloca
laterale ale
neautorizat
astfel timpu

Montare 
Un standar
montare pe
Standards A
pentru posi
dispozitive 

Modul Sm
Modulul Sm
partea post
și cardurilor
televizorul a
poate fi con
externe ale
integrate, p
acceptă pro
control Sma

Alimenta
Alimentarea
alimentări s
utilizării ind
poate fi dez

Limitarea
Această car
care poate 
excesive ale
vecinilor.

Mesaj de 
Un mesaj d
este pornit 

HD Read
Savuraţi cal
TV de înaltă
precum set
este o tehn
imagini de c
progresivă. 
stricte impu
afișează im
graţie unui 
acceptă atâ
digitale nec
tehnologia H
la 50 și 60
5474/10

ristici pr

 SmartLo
acitatea de
gramate de
 minut. Car
oare și redu
.

tru ceas 
tru ceas int
trezire, elim
entar care s
. Sincroniza
 setărilor p
nsiune măr

 integrat
 integrat of
ii suplimen

 pentru b
dio cu amp
 externe (c
ecesitatea i

ontroale 
 meniul de
re a accesu

 televizorulu
ă a meniulu
l și efortul 

VESA
d industrial 
 perete/pla
ssociation. 

bilităţile de 
de montare

artCard
artCard Xp

erioară a te
 de aplicaţi
dăugându-
ectat și la d
 tuturor furn
rin interfaţa
tocoalele U
rtPlug.

re suplim
 supliment
eparate pe
ependente,
activată pe

 volumul
acteristică p
funcţiona te
 volumului 

întâmpin
e întâmpina
televizorul.

y
itatea excep
 definiţie ș

 top box HD
ologie cu de
alitate, supe
Această teh
se de EICT
agini de ca
semnal TV 
t conexiuni

omprimate 
DCP. Poat

 Hz.
ader
 a copia ușor și fără cabluri toate 
 la un televizor la altele în mai 
acteristica asigură uniformitatea 
ce semnificativ timpul și costurile 

integrat
egrat, care funcţionează și ca 
ină necesitatea investirii într-un 
ă înmulţească numărul cablurilor 
rea automată a orei prin teletext 

entru alarmă în timpul căderilor 
esc și mai mult confortul oaspeţilor

eră oaspeţilor un plus de confort 
tare în receivere radio.

oxe externe
lificator pentru instalarea ușoară 
um sunt cele pentru băi), 
nvestiţiilor în echipamente externe

frontale/laterale
 configurare opţiunea de blocare 
lui la controalele frontale sau 
i, se previne accesarea 
i televizorului, economisindu-se 

hotelierului pentru reinstalare.

universal pentru echipamente cu 
fon emis de Video Electronics 
Acesta oferă o flexibilitate sporită 
montare și o gamă vastă de 
 pe perete.

 Xpress
ress opţional poate fi montat în 

levizorului și permite decodoarelor 
i ale terţilor să interacţioneze cu 
i acestuia funcţii noi. Televizorul 
ecodoarele și set-top boxurile 
izorilor importanţi de sisteme 
 de control serial Xpress (care 
ART și RS232) și interfaţa de 

entară integrată
ară integrată previne nevoia unei 
ntru un sistem interactiv. În cazul 
 sursa de alimentare suplimentară 
ntru economisirea energiei.

ui
redefinește intervalul de volum în 
levizorul, prevenind reglajele 
și evitând astfel deranjarea 

are
re este afișat de fiecare dată când 

ţională a imaginilor cu un semnal 
i fiţi pregătiţi pentru surse HD, 

TV sau disc Blu-ray. HD Ready 
numire protejată care oferă 
rioare celor obţinute prin scanare 
nologie respectă standardele 
A, oferind un ecran HD care 
litate, cu rezoluţie superioară, 
de înaltă definiţie. Monitorul 
 YPbPr analogice, cât și conexiuni 
DVI sau HDMI, fiind compatibil cu 
e afișa semnale de 720p și 1080i 
incipale 
produs

http://www.philips.com

