
id för det du vill
T
Få tillgån

Philips Strea

tekniken för

musik från d

Njut a
• Förb
• Häm

Levan
• Digi
• Prog
• Acti

Super
• Virtu

Flerfu
• Njut
• Med
• 10 s
g till och upplev allt!

mium LCD-TV med ett ännu bredare utbud av innehåll. Den senaste 

 trådlös användning används till att streama innehåll, t.ex. video, bilder och 

atorn eller Internet, och spela upp det på TV:n.

v filmer, bilder och musik
eredd för trådlös anslutning till dator
ta foton, musik och filmer via PC-link eller Online-link

de, naturliga och knivskarpa bilder
tal Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
ressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
ve Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten

b ljudåtergivning
al Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

nktionell bekvämlighet
 av dina favoritradiostationer med den inbyggda FM-radion
 PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm
idor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV
 

Philips Streamium
platt TV med Digital 
Crystal Clear

23"
LCD Progressive Scan

23IF9946



 

Bild/visning
• Bildförhållande: Widescreen
• Ljusstyrka: 450 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 400:1
• Diagonal skärmstorlek: 23 tum / 58 cm 
• Displayskärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
• Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Contrast 

Plus, Progressive Scan, 2D-kamfilter, Active 
Control + ljussensor, CTI (Color Transient 
Improvement), Digital brusreducering, LTI 
(Luminance Transient Improver)

• Betraktningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
• Skärmupplösning: 1 280 x 768 bpkt
• Svarstid (medel): 16 ms

Ljud
• Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-

surroundljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 5 W

Praktiskt
• Enkel installation: Automatisk namngivning av 

program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS 
(system för automatisk inställning), Plug & Play

• Lättanvänd: FM-radio, Smart Picture-kontroll, 
Smart Sound-kontroll

• Typ av fjärrkontroll: RCAE049_TOP
• Text-TV: 10 sidor Smarttext
• Fjärrkontroll: DMR, Streamium, TV
• Bildformatsjustering: Helskärm, Växla mellan 

underrubrik och rubrik, Superbred, Widescreen, 
Zoom 14:9, Zoom 16:9

• VESA-montering: 100 x 100 mm

Ljuduppspelning
• Användbara ljudformat: MP3

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildspel

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

Divx

Mottagare/mottagning/överföring
• TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, 

PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antal förinställda kanaler: 100

Anslutningar
• Antal SCART-kablar: 1
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
• Andra anslutningar: Ethernet, Antenn IEC75, 

Utgång för konstant ljudnivå, FM-antenn, PC-
ingång VGA + ljudingång v/h

• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, 
CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång

• Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11b/g)

Ström
• Strömförbrukning: 96 W normalt läge W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 2 W
• Omgivande temperatur: +5 till +40 °C

Storlek
• Produktvikt: 11 2 kg
• Lådans mått (B x H x D): 763 x 573 x 305 mm
• Mått (med bas) (B x H x D): 690 x 455 x 247 mm

Tillbehör
• Tillbehör: Miniuttag för cinch-kontakt (hona), 

Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, 
Fjärrkontroll, koaxialkabel för antenn, 
Bruksanvisning

•
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