
arafet önemlidir
z
Sizin için tasa

150C5, para

Olağa
• 16 m
• Dah
• sRG

Dekor
• Şık, 
• Her

Paran
• Kurş
• TCO
• Endü

Büyük
• Dah
• Tek 
• Phili
rlandı! Üstün ekran performansı ve zarif tasarımı sayesinde sunduğu rahatlıkla 

nızın karşılığını verirken zarif hatları ve çekici renkleriyle her mekana tarz katar.

nüstü ekran performansı
s Açma/kapama tepki süresi: Daha iyi metin ve grafik görüntüleme

a net görüntü için XGA 1024x768 çözünürlük
B, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

asyonunuzu tamamlayan tasarım
zarif tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar
 ortama uygun kompakt ve şık tasarım 

ıza değer
unsuz tasarımı çevreye zarar vermez
'03 en yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını garanti eder.
stri ortalamasının altında güç tüketimi 

 kullanım kolaylığı
ili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
dokunuşla, mükemmel görüntü için otomatik ayar
ps SmartControl ile kolayca yapılabilen ekran ayarları
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: 1024 x 768 piksel, Parlama önleyici 

polarize yüzey, RGB dikey şerit
• Panel Boyutu: 15" / 38 cm
• Efektif izleme alanı: 304,1 x 228,1 mm
• Piksel aralığı: 0,297 x 0,297 mm
• Parlaklık (nit): 250 nit
• Kontrast oranı (tipik): 400:1
• Ekran renkleri: 16,2 M
• İzleme açısı: C/R > 5 ise
• İzleme açısı (y / d): 160 / 140 derece
• Tepki süresi (tipik): 16 ms
• Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maksimum Çözünürlük: 75Hz'de 1024 x 768
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 60Hz'de 1024 x 768
• Fabrika Ayar Modları: 14 mod
• Kullanıcı tanımlı modlar: 15 mod
• Video Nokta Hızı: 80 MHz
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 63 KHz
• Dikey Tarama Frekansı: 56 - 76 Hz
• sRGB

Bağlanabilirlik
• Sinyal Girişi: Analog (VGA)
• Video Sync Giriş Sinyali: kompozit sync, Ayrı Sync, 

Sync Yeşil

kolaylıklar
• Düğmeler ve kontroller: Özelleştirilmiş hızlı tuş, 

Yan tuşlar
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Üstü Gösterim (On 

Screen Display), SmartControl
• Monitör Kontrolleri: Otomatik, Parlaklık 

Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, 
Yukarı/Aşağı

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilit uyumlu
• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Kanuni Onaylar: CE işareti, E2000, EMC, Energy 

Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/
GS, TÜV Ergo

• Eğilme: -5° - 25°
• VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, VGA 

kablosu
• kullanım kılavuzu

Boyutlar
• Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 

349 x 360 x 173.5 mm
• MTBF: 50.000 saat
• Ortam nem oranı: %20 - %80
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 35°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
• Ağırlık: 2.97 kg

Güç
• Uyumluluk: E2000, Energy Star, NUTEK
• Tüketim: 17W (Tipik)
• Kapalı Modu: < 1 W
• Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/

uyku - Sarı
• Güç kaynağı: Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz
•

LCD monitör
15" XGA 
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