
 

 

Philips
LCD-skærm med HDMI, 
Audio, SmartTouch

61 cm (24") W E-line
1920 x 1080 Full HD

244E1SB
Stor HDMI-skærm giver Full 

HD-underholdning
Oplev 16:9 Full HD 1080p-ydelse! Med kombinationen af HDMI- og DVI-indgange, 
usynlig stereolyd og et flot, blankt finish er 244E1 klar til at underholde dig

Fantastisk billedkvalitet
• LCD-skærm i Full HD 1920x1080 pixel
• 16:9 skærm for de bedste widescreenspil og video
• 5 ms hurtig svartid
• SmartContrast på 25.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer

Design, der klæder ethvert interiør.
• Blankt finish, som pynter i dit hjems indretning

Oplev ægte multimedia
• HDMI-udgang til multimedieoplevelser i topkvalitet
• Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse

Fantastisk komfort
• De to indgange kan modtage både analoge VGA-signaler og digitale DVI-signaler
• Elegante SmartTouch-betjeningsknapper
• Nem billedformatkontrol til skift mellem bredformat og 4:3-format



 LCD-skærm i Full HD 1920x1080 pixel
Nyd skarp og krystalklar billedkvalitet, der giver dit 
publikum en ægte, mindeværdig visuel oplevelse. 
Dine seere forkæles med uovertruffen video med en 
fantastisk farveskala og markedets skarpeste billeder.

16:9 billedformat til widescreen
Billedformatet er et udtryk for et videobilledes 
bredde sammenlignet med dets højde. 16:9 
billedformatet til widescreen er standard for 
universelt og high definition TV og europæisk digital-
TV. Et oprindeligt 16:9 betyder fremragende visning 
af spil og video uden bjælker i toppen og i bunden af 
billedet og uden det tab af kvalitet, som er en følge af 
skalering, dvs. ændring af billeder, så de passer til en 
anden skærmstørrelse.

Indbygget stereolyd
Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en 
skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige 
nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. 
afhængigt af model og design.

SmartContrast-forhold på 25.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste 
kontrast og de mest levende billeder. Avanceret 
videobehandling fra Philips kombineret med unik 
teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer 
baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. 
SmartContrast forøger kontrasten med enestående 
sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger 
og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj 
kontrast og levende farver.

HDMI-udgang

En enhed med HDMI-udgang har al den nødvendige 
hardware til at modtage HDMI-input (High-
Definition Multimedia Interface) Et HDMI-kabel 
muliggør video- og lydsignaler i høj kvalitet, der 
sendes via et enkelt kabel fra en PC eller en række 
andre AV-kilder (herunder set-top-bokse, DVD-
afspillere, A/V-modtagere og videokameraer).

To indgange

Med to indgange kan du tilslutte både analoge VGA- 
og digitale DVI-signaler.

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.
244E1SB/00

Specifikationer
Billede/display
• LCD-panel: TFT-LCD
• Panelstørrelse: 23,6"/59,95 cm
• Billedformat: 16:9
• Pixel-størrelse: 0,272 x 0,272 mm
• Betragtningsvinkel: 176º (V) / 170º (L), @ C/R > 5
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• SmartContrast: 25.000:1
• Svartid (typisk): 5 ms
• Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
• Skærmfarver: 16,7 M
• Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
• sRGB

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), DVI-D, HDMI
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn

Komfort
• Indbygget lyd: 2 W x 2
• Brugervenlighed: Input, Lydstyrke, Menu, 

Automatisk, Tænd/sluk
• OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, 

Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk, Tyrkisk
• Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), 

Kensington-lås
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

Stander
• Hældning: -5/20 °

Strøm
• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standby/

sleep-hvid (blinker)
• Tændt tilstand: <30,9 W (testmetode iht. 

EnergyStar 5.0)
• Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 

Hz
• Slukket: <0,5 W

Mål
• Produkt med fod (mm): 400 x 561 x 210 mm
• Produkt uden fod (mm): 336 x 561 x 68 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 404 x 620 x 168 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 5,4 kg
• Produkt uden fod (kg): 5,0 kg
• Produkt med emballage (kg): 7,2 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
• Relativ fugtighed: 20 %-80 %
• MTBF: 50.000 time(r)

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC, Klasse B, 

SEMKO, UL/cUL

Kabinet
• Farve: Sort
• Finish: Blank
•
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