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Obraz/displej
• Poměr stran: Širokoúhlá obrazovka
• Jas: 450 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 400:1
• Úhlopříčka obrazovky: 23 palec / 58 cm 
• Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE 

XGA
• Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal 

Clear, Progressive Scan, Hřebenový filtr 2D, 
Technologie 3:2/2:2 motion pull down, 
Zdokonalení barevných přechodů, Digital Noise 
Reduction, Potlačení zubatých hran, zdokonalení 
přechodů jasu, Nastavení ostrosti, Active Control

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

• Úhel sledování (h / v): 176 / 176 stupeň
• Rozlišení panelu: 1280 x 768p
• Reakční doba (typická): 25 ms

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo NICAM
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 5 W
• Hudební výkon: 20 W
• Vylepšení zvuku: Funkce Smart Sound

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí
• Snadná instalace: Jemné ladění, Název programu, 

Digitální ladění PLL
• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 

(AVL), Rádio VKV, ovládání funkce Smart Picture, 
ovládání funkce Smart Sound, Nastavení na 
obrazovce

• Typ dálkového ovládání: RC2886
• Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
• Vylepšení teletextu: 4 oblíbené stránky
• Dálkový ovladač: Televizor
• Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů 

širokoúhlé obrazovky, Automatický formát
• Hodiny: Časovač, Budík
• Držák (standard VESA): 100 x 100 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV, pásmo Hyperband, kanál S, 

UHF, VHF

• systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Displej tuneru: PLL
• Počet kanálů předvoleb: 127

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Y/C
• Další připojení: Anténa IEC75, Anténa VKV, VGA 

vstup pro PC + audio levý/pravý, Analogový audio 
výstup levý/pravý

• Čelní / boční přípojky: Vstup audio, Vstup 
kompozitního videa CVBS

• Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, 
Konektor RJ45

Napájení
• Spotřeba elektrické energie: 97 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W
• Okolní teplota: +5 °C/+45 °C
• Napájení ze sítě: AC 90 - 240 V, 50/60 Hz

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 691 x 370 x 87
• Rozměry (s podstavcem) (V x H): 433 x 240 mm
• Hmotnost výrobku: 11 2 kg
• Hmotnost včetně balení: 14 kg
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 765 x 573 x 261
• Barva základny: Perleťově stříbrná (přední strana) 

Lesklá bílá (zadní strana)

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový 

ovladač, Uživatelský manuál, Stojan na nábytek

podporovaná rozlišení

•

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
Profesionální televizor Flat TV s technologií Digital Crystal Clear
23" LCD 

Specifikace

Datum vydání 2007-11-09

Verze: 7.0

12 NC: 8670 000 20819
EAN: 87 10895 82863 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
23HF

Zvýrazn

Zobrazen
Zabudovan
odstraňuje 
propojení v 
teletextu a 
krátkodobý

Funkce W
Nabízí mož
všech napro
do dalších z
jednotné na
a náklady n

Uvítací z
Při každém
uvítací pozd

Omezení
Tato funkce
může televi
nastavení h

Uzamčen
Chrání před
televizoru

Program
Perfektní pr
umožňuje p
kanál.

Zabezpeč
Poskytuje p
konfigurace
dálkového o

Zabudova
Zabudovan
dalších inve

Konektor
Zesílený au
reprodukto
investice do

SmartCa
Volitelnou je
zadní stran
dekodérů a
a tím rozšíř
Serial Xpre
a SmartPlu
dekodérům
interaktivní

Dodat. in
Dodatečné 
odděleného
samostatné
budete šetř

Ovládání
Ovládací ro
kompatibiln
zábavy. Pro
s externími 
řešeními. Po

Software
Softwarová
umožňuje b
s novými te
investice.

Technolo
Technologie
nových funk
úroveň kon
sledování ž
9472/12

ění výro

í integro
é zobrazen
potřebu inv
místnosti. A
uchování na
ch výpadků

ireless S
nost snadn
gramovaný
a méně ne
stavení tele
a instalaci.

práva
 zapnutí se
rav.

 hlasitost
 předem u
zor fungova
lasitosti a v

í předníc
 neoprávně

ování kan
o místní rek
o zapnutí t

ení přístu
odmíněný p
 pomocí sp
vládání.

né FM rá
é FM rádio 
stic do radi

 externíh
dio konekto
rů, (napříkla
 externího z

rd balení 
dnotku Sm
u televizoru
 aplikačních
ení jeho fun
ss (podporu
g lze televiz
 a set-top b
ch systémů.

tegrovan
integrované
 napájení p
ho použití m
it energii.

 Serial Xp
zhraní Seria
í se všemi h
tokoly umo
dekodéry, s
dpora prot

 s možno
 architektur
udoucí vyle
chnologiem

gie Digita
 Digital Cry
cí, které di

trastu, bare
ivých snímk
vaných hodin
í hodin s funkcí buzení budíkem 
estice do dalších hodin, kabelů a 
utomatická synchronizace pomocí 
stavení budíku během 

 proudu dále zvyšují pohodlí hostí

martLoader
ého bezdrátového zkopírování 
ch nastavení z jednoho televizoru 
ž minutu. Tato funkce zajišťuje 
vizorů a významně zkracuje dobu 

 na obrazovce televizoru objeví 

i
rčí rozsah hlasitosti, ve kterém 
t. Tím se zabrání příliš vysokému 
yloučí se rušení sousedů.

h ovládacích prvků
ným přístupem k funkcím 

álů pro zapnutí
lamní či informační kanály, neboť 
elevizoru zobrazit přednastavený 

pu do nabídky
řístup k nastavením instalace a 
eciálního kódu nebo hlavního 

dio
nabízí hostům větší pohodlí bez 
opříjmačů.

o reproduktoru
r pro snadnou instalaci externích 
d v koupelně), vylučující nutnost 
ařízení

Xpress
artCard Xpress Box lze umístit na 
. Jednotka umožňuje připojení 
 karet jiných výrobců k televizoru, 
kcí. Pomocí ovládacích rozhraní 
je protokoly UART a RS232) 
or též připojit k externím 
oxům všech hlavních výrobců 

é napájení
 napájení odstraňuje potřebu 
ro interaktivní systém. V případě 
ůže být napájení vypnuto, čímž 

ress™
l Xpress™ Control je 
lavními kvalitními službami 

žňují propojení televizoru 
et-top boxy a počítačovými 
okolů UART a RS232.

stí aktualizace
a umožňující aktualizaci 
pšení televizoru a kompatibilitu 
i i vývojem a zabezpečuje vaše 

l Crystal Clear
stal Clear je tvořena souborem 
gitálně upravují a optimalizují 
v a ostrosti obrazu. Je to jako 
ů v kině.
bku

http://www.philips.com

