
 

 

Philips
широкоекранен LCD 
монитор

16" широк E-line
15.6" широк дисплей

160E1SB
HD 16:9 дисплей с гланцов 

дизайн
Насладете се на повече с този готов за Vista, широкоекранен дисплей с HD 
качество! 160E1 се предлага с атрактивно гланцово покритие и лесни за използване 
функции - всичко това в пакет, приятен за бюджета ви.

Най-добро в ценовия клас
• Готов да показва съдържание с висока детайлност
• Време на отговор от 8 ms за превключване: Върхово изобразяване на текст и графика
• SmartContrast 6000:1 за невероятно богата детайлност на черното
• Дисплей 16:9 за най-добри широкоекранни игри и видео
• Консумира само 0,5 W в режим на готовност
• Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност
• Отговарят на стандартите RoHS за опазване на околната среда
• В пълна готовност за Windows Vista

Изключително удобство
• Лесно -управление на формата на картината, превключващо между широк формат и 4:3
• sRGB осигурява съгласуване на цветовете между дисплея и отпечатките



 Монитор с висока раздел. способност
Монитор с висока детайлност е дисплей, 
предназначен да дава изключително качество на 
картината при картини с висока детайлност, като 
е напълно готов за HD източници, например HD 
цифрови приставки. HD мониторът предлага 
качество на картината, по-високо от това при 
прогресивно сканиране, като отговаря на 
строгите стандарти за HD екрани, които показват 
сигнали с висока разделителна способност и най-
високо качество на картината чрез универсални 
аналогови VGA или некомпресирани DVI 
цифрови връзки и поддържа HDCP. Той показва 
сигнали 720p (1280x720p при 50 и 60 Hz 
прогресивно) и 1080i (1920x1080i при 50 и 60 Hz 
презредово).

Широкоекранно съотношение на 
размерите 16:9
Съотношение на размерите е изражение на 
ширината на видео изображение, сравнена с 
височината му. Широкоекранно съотношение на 
размерите 16:9 е стандартът за универсалната 
телевизия до висока детайлност и европейска 
цифрова телевизия. Оригинално съотношение на 
размерите 16:9 означава изключително 
изображение на игри и видео без ленти отгоре и 
отдолу на картината и без загуба на качество, 
която идва от мащабиране, видоизменяне на 
образа при побиране в различен размер на екрана.

Лесно управление на формата на 
картината
Лесното управление на Philips за формата на 
картината от екранното меню служи за 
превключване от съотношение на размера 4:3 към 
режим на широк екран и обратно, за да се 
съгласува съотношението на размерите на 
картината с вашето съдържание с цел работа с 
широки документи без превъртане или за гледане 
на широкоекранна мултимедия на широк екран и 
на съдържание със съотношение 4:3 в 
оригиналния му режим без изкривяване.

0,5 W в режим на готовност
0,5 W в режим на готовност е функция с 
интелигентна технология и авангарден дизайн, 
който ви помага да дадете своя принос с 
намалена консумация на електроенергия, а и да 
спестите реални пари от сметките си за 
електричество.

В съответствие със стандартите RoHS
Philips проектира и произвежда дисплеи в 
съответствие със строгите стандарти на 
Ограниченията за използване на вредни вещества 
(RoHS), ограничаващи използването на олово и 
други токсични вещества, които могат да 
навредят на околната среда.

Готов за Windows Vista
Готовите за Vista монитори на Philips са в пълна 
готовност за живо и вълнуващо изобразяване на 
тази нова, визуално изтънчена и взискателна 
операционна система Windows, предназначена 
да разшири възможностите ви за развлечение, да 
ви направи по-продуктивни и да ви помогне да 
управлявате работата си с компютъра у дома и в 
офиса, като правят бързо, ефикасно и лесно 
разглеждането, намирането и подреждането на 
информацията за работа или игра.
160E1SB/00

Акценти
• Покритие: Гланц
•

Картина/дисплей
• тип на LCD панела: TFT-LCD
• Размер на панела: 15,6 инча/39,5 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Стъпка на пикселите: 0,252 x 0,252 мм
• Зрителен ъгъл: 90º (Х) / 65º (В), при C/R > 10
• Яркост: 250 cd/m²
• SmartContrast: 6000:1
• Съотношение на контраста (типично): 500:1
• Време на отговор (типично): 8 мс
• Оптимална разделителна способност: 1366 x 

768 при 60 Hz
• Цветове на дисплея: 16,7 м
• Честота на сканиране: 30 - 60 kHz (хор.) / 56 -76 

Hz (верт.)
• sRGB

Възможности за свързване
• Вход за сигнал: VGA (аналогов)
• Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, 
Синхронизация по зеленото

Удобство
• Удобство за потребителя: Яркост, Меню, 
Автоматично, Включване/изключване на 
захранването

• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Руски, Опростен китайски, Испански, 
Португалски, Корейски

• Други удобства: VESA монтиране (75x75 мм), 
заключване “Кенсингтън”

• Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Windows 
98/2000/XP/Vista, sRGB

Стойка
• Наклон: -5/20 градус

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Включено - зелено, Готовност/спящ - 
кехлибарено

• Електрозахранване: Вградено, 100-240 V 
променлив ток, 50/60 Hz

• Режим включено: 20 W (обикновено)
• Режим изключено: < 0,5 W

Размери
• Изделие със стойка (мм): 156 x 303 x 376 мм
• Изделие без стойка (мм): 59 x 244 x 376 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 145 x 323 x 439 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 2,7 кг
• Изделие без стойка (кг): 2,51 кг
• Изделие с опаковка (кг): 4,1 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): 0 - 40 °C
• Температурен диапазон (съхранение): -20 - 

60 °C
• Относителна влажност: 20 - 80 %
• Средно време между отказите: 40 000 час(а)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: Директива RoHS, 

Energy star

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка, FCC, Клас B, UL/cUL

Шкаф
• Цвят: Черен
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