
 

 

Philips Brilliance
LCD widescreen-skærm

61 cm (24") w
WUXGA

240BW9CS
WideColor ergonomisk skærm, 

som løfter din virksomhed
Med høj opløsning, læsbar tekststørrelse, et stort, bredt visningsområde samt praktiske 
indbyggede højttalere øger denne Philips 240BW9 din virksomheds produktivitet - og 
den er klar til øjeblikkelig eller fremtidig opgradering til Windows Vista.

Enestående skærmydelse
• SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
• En bredere farvevisning giver naturlige og strålende farver
• DVI-D-indgang og HDCP-understøttelse

Miljøvenligt design
• Grønt design sparer ressourcer og reducerer driftsomkostninger

Udviklet til maksimal produktivitet
• TrueVision: Visning i laboratoriekvalitet
• 1920 x 1200 opløsning: Ideel til to A4-sider side om side

Fantastisk komfort
• De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler
• Problemfri justering af display-ydelse med SmartControl II
• Nem billedformatkontrol til skift mellem bredformat og 4:3-format
• USB-port til praktisk tilslutning af tilbehør
• Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse



 SmartImage
SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-
teknologi, der analyserer det indhold, der vises på 
skærmen, og giver optimeret skærmydeevne. Denne 
brugervenlige grænseflade giver dig mulighed for at 
vælge mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, 
Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så det 
passer til den aktuelle anvendelse. SmartImage 
optimerer på dynamisk vis kontrast, farvemætning og 
skarphed for billeder og video, så du får en ultimativ 
skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver store 
strømbesparelser. Det hele er i realtid og med tryk 
på blot én knap!

WideColor (92 %)
WideColor er en LCD-skærm, som udnytter en 
kraftig og forbedret baggrundsbelysning med 
koldkatodelampe med et bredt farvespektrum samt 
fremragende behandling for at optimere farverne fra 
det 72 % NTSC-farvespektrum, som standard-LCD-
skærme yder, til 92 % eller mere, hvilket giver en 
væsentligt forbedret farvekvalitet og mætning, så 
farverne forekommer naturlige og strålende.

TrueVision
TrueVision er en brancheførende, navnebeskyttet 
Philips test- og algoritme-teknologi til 
skærmjustering og finindstilling, en omfattende 
proces, som sikrer den ultimative skærmydelse, som 
overholder en standard, der er fire gange strengere 
end Microsofts Vista-krav, for hver eneste skærm, 
der forlader fabrikken – ikke bare nogle få 
stikprøver. Kun Philips gør sig så meget umage for at 
levere dette høje niveau af farvenøjagtighed og 
visningskvalitet i hver eneste nye skærm.

SmartControl II
SmartControl II er skærmbaseret software med en 
brugervenlig grafisk grænseflade på skærmen, som 
leder dig igennem finjustering af opløsning, 
farvekalibrering og andre displayindstillinger som 
f.eks. lysstyrke, kontrast, ur og fase, position, RGB, 
white point og – på modeller med indbyggede 
højttalere – lydstyrkeregulering.

Nem billedformatkontrol
Philips' nem billedformatkontrol bruges til at skifte 
mellem 4:3-format og bredformat og tilbage igen for 
at tilpasse skærmens billedformat til dit indhold. Brug 
det til at se brede dokumenter uden at scrolle, se 
bredformatsfiler i bredformattilstand, eller se 
indhold i originalt 4:3-format uden forvrængning.

Miljøvenligt design
Det miljøvenlige design er baseret på miljøbevidst 
opbygning af en skærm for at minimere forbruget af 
strøm og emballage og eliminere brugen af 
miljøfølsomme materialer. Som frontløbere 
vedrørende bæredygtighed og med vores langsigtede 
engagement i at reducere den miljømæssige 
påvirkning fra vores produkter gør vi brugerne i 
stand til at foretage enkle, ansvarlige valg ved køb af 
produkter i forhold til produkternes miljømæssige 
påvirkning før, under og efter deres livscyklus.
240BW9CS/00

Vigtigste nyheder
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, •
Billede/display
• Panelstørrelse: 24"/61,1 cm
• LCD-panel: 1920 x 1200 pixel, Anti-refleks 

polarisator, RGB Vertical Stripe
• Optimal opløsning: 1920 x 1200 ved 60 Hz
• Maks opløsning: 1920 x 1200 ved 60 Hz
• Skærmfarver: 16,7 M
• Billedformat: 16:10
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• SmartContrast-forhold (dynamisk): 10.000:1
• Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum: 92 

% NTSC-farvespektrum
• Betragtningsvinkel: 160º (V) / 160º (L), @ C/R > 10
• Svartid (typisk): 5 ms
• Effektivt betragtningsområde: 518,4 mm x 324 mm
• Vandret scanningsfrekvens:  24 - 94 kHz
• Lodret scanning-frekvens:  48 - 85 Hz
• Pixel-størrelse: 0,270 x 0,270 mm
• sRGB

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), DVI-D, PC-

lydindgang
• USB: USB 2.0 x 1
• Lydudgang: Stereolyd (3,5 mm stik) 1×
• Synkroniseret indgang: Komposit-

videosynkronisering, Separat synkronisering, 
Synkron på grøn

Komfort
• Brugervenlighed: SmartControl II, SmartManage-

kompatibel, Valg af billedformat, Visning på 
skærmen

• Indbygget lyd: 1,5 W x 2
• Skærmindstillinger: Automatisk (Back), Lysstyrke 

(op), Menu (OK), Tænd/sluk, SmartImage, 
Lydstyrke (ned)

• OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, 
Forenklet kinesisk, Spansk, Portugisisk

sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista

• Myndighedsgodkendelser: CE-mærke, Energy Star, 
FCC Klasse B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV 
Ergo, UL/cUL

• Højdejustering: 70 mm
• Drejeligt: +/- 45 °
• Hældning: -5 - 20 °
• VESA-beslag: 100 x 100 mm
• Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås

Mål
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

559 x 494 x 220 mm
• Apparatets mål i tommer inklusive stander 

(B x H x D): 22,0 x 19,45 x 8,66 tommer
• Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
• MTBF: 50.000 timer
• Mål på anlæg (B x H x D): 559 x 381 x 75 mm
• Apparatets mål i tommer (B x H x D): 

22,0 x 15,0 x 2,95 tommer
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C
• Mål på kasse (B x H x D): 638 x 563 x 195 mm
• Kassens mål i tommer (B x H x D): 

25,12 x 22,17 x 7,68 tommer
• Produktvægt (+ stand): 6,4 kg
• Vægt (+ holder) (lb): 14,1 lb
• Vægt inkl. emballage: 8,4 kg
• Vægt inkl. indpakning (lb): 18,52

Strøm
• Forbrug (tændt): < 85 W (typisk)
• Forbrug (sparetilstand): 41 W
• Forbrug (slukket): <1 W
• Overholder: Energy Star
• LED-strømindikator: Drift - blå, Stand by/sleep - 

blå (blinker)
• Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 

Hz
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