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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: 1280 x 1024 piksel, Parlama 

önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
• Panel Boyutu: 17" / 43 cm
• Efektif izleme alanı: 337,9 x 270,3 mm
• Piksel aralığı: 0,264 x 0,264 mm
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 450:1
• Ekran renkleri: 16 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: 75 Hz'de 1280 x 1024
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
• Fabrika Ayar Modları: 15 mod
• Kullanıcı tanımlı modlar: 16 mod
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 82 kHz
• Yenileme Hızı (V): 56 - 76 Hz
• sRGB

Bağlanabilirlik
• I/O arayüzü: Kulaklık fişi
• Sinyal Girişi: Analog (VGA), DVI-D, PC Ses girişi

kolaylıklar
• Dahili Ses: 2 W RMS x 2 Stereo Hoparlör
• Rahatlık Geliştirmeleri: Ekran Üstü Gösterim (On 

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

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

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 

İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Kanuni Onaylar: CE işareti, E2000, EMC, FCC-B, 

UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '99, 
TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03

• Yana yatma: +/- 125°
• Eğilme: -5° - 25°
• VESA Montaj: 100 x 100 mm

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu, Ses 

Kablosu, VGA kablosu
• Kullanım Kılavuzu
• Opsiyonel aksesuarlar: Süper Ergonomik Ayak

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

375 x 372 x 210 mm
• Yükseklik ayar aralığı: 70 mm
• MTBF: 50,000 saat
• Ortam nem oranı: %20 - %80
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
• Ağırlık: 5,4 kg

Güç
• Uyumluluk: E2000, Energy Star, NUTEK
• Tüketim: 33W (Tipik)
• Kapalı Modu: < 1 W
• Güç LED göstergesi: Çalışma - yeşil, Bekleme/

uyku - Sarı
• Güç kaynağı: Dahili
•

LCD monitör
17 inç SXGA 

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 5.0

12 NC: 8639 000 15091
EAN: 87 10895 82412 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
170B5

Ürün öz

Zero Brig
Parlak nokt
zamanlar ü
olduğu düşü
Philips mon
edilir.

Hızlı tepk
Tepki süres
Açma/kapa
siyaha dönm
Hızlı açma/
görüntülenm
rastgele gri
süresini ölçe
anlamına g
bir tepki sü
nesneleri iz
bozulmalar

SXGA, 1
Grafik mon
tümündeki 
piksellik bir
nokta veya 
yeteneğinde

Çift giriş
Çift giriş, he
girişlerine u

sRGB haz
sRGB, ekra
renklerin en
standardıdı

Dahili ho
Monitöre e

Ayarlana
Ayarlanabil
yukarı veya
yükseklikte
yüksekliği, a
uyan rahat,
bilgisayar b
olası göz yo

Ekranın e
Tabanlıkta 
mekanizma
yatmasını s

SmartMa
SmartMana
yönetmeye 
uzaktan de
üzerinden g

Daha az g
Cihazı çalış

Dahili gü
Dahili güç k
hantal haric
adaptörüdü
CS/00

ellikleri

ht Dot™
alar, LCD p
retim sürec
nülen kusu
itörler parla

i süresi
i sinyal ceva
ma tepki sü
esi ya da t

kapama te
esini sağla

 seviye setle
r. Düşük d

elir. Daha h
resi, hızlı ha
lerken seyir
ını ortadan 

280 x 102
itörlerinde e
nokta sayıs
 ekran, 102
yaklaşık 1,3
dir.

m analog V
yum sağlay

ır
nınızda gös
 iyi şekilde 

r.

parlörler
ntegre edilm

bilir yüks
ir yükseklik,
 aşağı doğru
 kilitlenebilm
ğırlığı, bede
 kişiye özel 
aşında saat
rgunluğu ve

ğilme ve 
bulunan ek
sı monitörü
ağlar.

nage öze
ge, monitö
ve denetlem
stek sağlam
erçekleştire

üç tüket
tırmak için 

ç kaynağı
aynağı, ekra
i güç adapt
r.
anel ekranlarda bulunan ve bir 
inin engellenemez bir parçası 
rlardır. Zero Bright Dot™ ile 
k nokta hatasız olarak garanti 

p hızını milisaniyeler içinde ölçer. 
resi, ekranın tam beyazdan tam 
ersi için gereken zamanı ölçer. 
pki süresi metnin daha iyi 
r. Griden griye tepki süresi, çeşitli 
ri arasındaki ortalama geçiş 
eğerler daha hızlı geçiş süresi 
ızlı olması daha iyidir, çünkü hızlı 
reket eden görüntüleri veya 
 zevkinizi bozabilecek görüntü 
kaldırır.

4 çözünürlük
kran çözünürlüğü, ekranın 

ını belirtir. Örneğin, 1280'e 1024 
4 satırın tümünde 1280 ayrı 
 milyon piksel görüntüleme 

GA hem de dijital DVI sinyal 
acak konektörler sağlar.

terilen ve çıktılarınızda bulunan 
eşleşmesini sağlayan bir endüstri 

iş hoparlörler.

eklik
 bir monitörün tabanı üzerinde 
 hareket edebilme ve istenilen 
e özelliğidir; böylelikle kullanıcının 
n tipi ve konumuna tam olarak 
bir seyir sağlanmış olur ve 
lerce çalışmaktan kaynaklanan 
 bitkinliği azaltır.

yana yatma özelliği
ran eğilme ve yana yatma 
n yana eğilmesini ve ileri veya geri 

llikli
rlerin durumunu izlemeye, 
eye, sorun yaşayan kullanıcılara 
aya yarayan ve tüm bunları LAN 
n bir sistemdir.

imi
gereken elektrik gücünde azaltım.

n gövdesinin içine yerleştirilmiş ve 
örlerinin yerini alan bir güç 

http://www.philips.com

