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243V5QHABA
Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα
με στερεοφωνικά ηχεία
Απολαύστε ζωντανές εικόνες σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με HDMI και 
στερεοφωνικά ηχεία, είναι μια σπουδαία επιλογή!

Ζωντανές εικόνες κάθε φορά
• Οθόνη MVA για ευρείες γωνίες προβολής και βαθιά επίπεδα αντίθεσης
• Οθόνη Full HD 16:9, για καθαρές εικόνες εκπληκτικής λεπτομέρειας
• SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου
• Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite

Ζήστε την εμπειρία των πολυμέσων
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα
• HDMI-ready για ψυχαγωγία Full HD

Σπουδαία επιλογή
• Μικρό μέγεθος για εξοικονόμηση χώρου
• Οικολογική οθόνη χωρίς υδράργυρο
• Στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία



 Τεχνολογία οθόνης MVA

Η οθόνη MVA LED της Philips χρησιμοποιεί 
προηγμένη τεχνολογία multi-domain 
κατακόρυφης στοίχισης, που προσφέρει 
εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης για 
ολοζώντανες και φωτεινές εικόνες. Αν και 
διαχειρίζεται εύκολα όλες τις τυπικές 
εφαρμογές γραφείου, είναι ιδανική και για 
φωτογραφίες, περιήγηση στο Διαδίκτυο, 
ταινίες, παιχνίδια και εφαρμογές με 
απαιτητικά γραφικά. Η βελτιστοποιημένη 
τεχνολογία διαχείρισης pixel σάς προσφέρει 
εξαιρετικά ευρεία γωνία προβολής 178/178 
μοιρών, με αποτέλεσμα να βλέπετε ευκρινείς 
εικόνες.

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής 
ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. 
Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. 
Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα 
επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το 
μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

SmartControl Lite
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης 
γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που 
βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό 

επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με 
ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της 
οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη 
φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, 
τα πολυμέσα, τη διαχείριση 
αναγνωριστικών, κ.λπ.

SmartContrast

To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της 
Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που 
προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής 
χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για 
δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να 
απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές 
εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή 
παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες 
αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την 
Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση 
προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο 
φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική 
προβολή των καθημερινών εφαρμογών 
γραφείου και λιγότερη κατανάλωση 
ρεύματος.

Οθόνη Full HD 16:9

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη 
σημασία. Οι κλασικές οθόνες προσφέρουν 
αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι 

παραπάνω. Αυτή η οθόνη προσφέρει 
βελτιωμένη ανάλυση Full HD 1920 x 1080. 
Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ευκρινείς 
λεπτομέρειες με ποιότητα Full HD σε 
συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, 
απίστευτη αντίθεση και ζωντανά χρώματα, 
για πραγματικά ρεαλιστικές εικόνες.

HDMI ready

Οι συσκευές HDMI-ready διαθέτουν όλο το 
απαιτούμενο υλικό για τη διασύνδεση 
πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (HDMI). Τα 
καλώδια HDMI επιτρέπουν τη μετάδοση 
σημάτων ψηφιακής εικόνας και ήχου υψηλής 
ποιότητας από υπολογιστές ή από άλλες 
οπτικοακουστικές πηγές, όπως 
αποκωδικοποιητές, συσκευές DVD, δέκτες 
A/V και βιντεοκάμερες.

Χωρίς υδράργυρο
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED 
δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές 
ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν 
μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, από την 
κατασκευή μέχρι την απόρριψη.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: MVA
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 59,9 εκ. / 23,6 ίντσες
• Πραγματική περιοχή προβολής: 521,28 (Ο) x 

293,22 (Κ)
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 στα 60 Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms (γκρι σε 
γκρι)*

• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10.000.000:1
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 3000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,272 x 0,272 χιλ.
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 20
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 -83 kHz (Ο) / 56 -76 Hz 

(Κ)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-D 

(ψηφιακό, HDCP), HDMI (ψηφιακό, HDCP)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Είσοδος ήχου PC, 
Έξοδος ακουστικών

Άνεση
• Ενσωματωμένος ήχος: 2 x 2 W
• Ευκολία χρήσης: Αυτόματο/Κάτω, Φωτεινότητα/
Πίσω, Μενού/OK, Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση, Ένταση/Επάνω

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Πορτογαλικά 
Βραζιλίας, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, 
Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα, Σουηδικά, Τουρκικά, 
Παραδοσιακά Κινεζικά, Ουκρανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα 
VESA (100x100 χιλ.)

• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

Βάση
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 21,51 W (τυπ.) 

(μέθοδος δοκιμής EnergyStar 6.0)
• Λειτουργία αναμονής: 0,5 W (τυπ.)
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W (τυπ.)
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-
240VAC, 50-60Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 551 x 420 x 220 χιλιοστά
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 551 x 344 x 

52 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 600 x 415 x 

118 χιλιοστά

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 3,66 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,22 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 4,76 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• MTBF: 30.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 6.0, 

RoHS, Χωρίς μόλυβδο, Χωρίς υδράργυρο
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, SEMKO, Πιστοποίηση TCO, cETLus, 
TUV/ISO 9241-307, BSMI, PSB, C-Tick, 
ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ, EPA, WEEE

Περίβλημα
• Χρώμα: Μαύρο
• Φινίρισμα: Σαγρέ (μπροστινό πλαίσιο) / Ματ 

(πίσω κάλυμμα)

Περιεχόμενα συσκευασίας
• Οθόνη με βάση: ναι
• Καλώδια: VGA, ήχου, τροφοδοσίας
• Τεκμηρίωση για το χρήστη: ναι
•

243V5QHABA/00

Προδιαγραφές
Οθόνη LCD με SmartControl Lite
V Line 59,9 εκ. (23,6")

* Το καλώδιο HDMI διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα 
μοντέλα.

* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

http://www.philips.com

