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teljesítmény!
 életstílusához illő monitort! Készen arra, hogy hihetetlen teljesítményével 

 a világról alkotott képét. Az izgalmas Philips 170X5 monitorban a 

 Digital Reality multimédia élmény az innovatív csúcsdesignnal találkozik.

 képminőség
ghtFrame™ DR tökéletessé teszi a képi élményt
SO 13406-2 I. osztálynak megfelelően ponthiba-mentes kijelző
A 1280 x 1024 felbontás az élesebb képhez
s be/ki válaszidő: kiemelkedő képi és szöveges kijelzés

RGB gondoskodik a kijelző és a nyomtatás színegyezéséről

ely belső térhez megfelelő design
vatív, csúcstechnológiájú design az életstílus kifejezésére!
amodern SmartTouch gombok

megbízhatóság
zze a beépített hangsugárzók nyújtotta multimédiás élményt!
gassa külső audió eszközök zenéit kikapcsolt számítógép mellett is
épített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter
ableGuide kábelvezető rendezetté teszi a kábeleket és munkakörnyezetét is
nyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal
 

Philips
LCD-monitor 
LightFrame™ DR 
funkcióval
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SXGA

170X5FB



 

Kép/Kijelző
• LCD-panel típusa: 1280 x 1024 pixel, 

Csillogásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
• Panel mérete: 17"/ 43 cm
• Tényleges látóterület: 337,9 x 270,3 mm
• Képponttávolság: 0 264 x 0 264 mm
• Fényesség (nit): 250 nit
• Kontrasztarány (tipikus): 500:1
• Kijelzőszínek: 16,2 M
• megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett
• Látószög (v / f): 160 / 160 fok
• Válaszidő (tipikus): 12 ms
• fehér színtelítettség, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• fehér színtelítettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximális felbontás: 1280 x 1024 @ 75 Hz
• Ajánlott felbontás: 1280 x 1024 @ 60 Hz
• Gyárilag előre beállított módok: 16 mód
• Felhaszn. által meghatározott módok: 16 mód
• Képpont érték: 140 MHz
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30–83 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 56-76 Hz
• Kép javítása: LightFrame™ Digital Reality
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• Jelbemenet: Analóg (VGA), PC audio be
• Hangkimenet: 1x sztereó audió (3,5 mm-es 

dugasz)
• Képszinkron bemeneti jel: Szinkron a zöld 

színjelen, Külön szinkron, kompozit szinkron

Kényelem
• Beépített audió: 2 W RMS x 2 sztereó hangszóró
• Gombok és vezérlőelemek: LightTouch 

kezelőszervek, Testreszabott gyorsgomb, Oldalt 
elhelyezett gombok

• Kényelmi fejlesztések: Képernyő kijelzés, 
SmartControl

• Monitorvezérlők: Automatikus, 
Fényerőszabályzás, Bal/Jobb, LightFrame funkció, 
Menü (OK), Tápfeszültség be/ki, Fel/Le, 
Hangerőszabályzó

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, egyszerűsített kínai, spanyol

• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár 
kompatibilitás

• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Előírt jóváhagyások: CE jel, E2000, Energy Star, 
FCC-B, UL, CSA, MPR-II, Alacsony Kibocsátás, 
SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Billentés: -5°-tól 25°-ig

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Audiokábel, VGA kábel
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

388 2 x 400 x 181 4 mm
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 

50 000 óra
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C-tól 35 °C-ig
• Hőmérséklettartomány (tárolás): -20 °C - 60 °C
• Súly: 5,5 kg

Áram
• Megfelel a következőnek:: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• Fogyasztás: 35 W (jellemző)
• Kikapcsolt mód: < 1 W
• LED állapot-kijelzője: Működés - zöld, Készenlét/

alvás - borostyánsárga
• Áramellátás: Beépített, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
•

LCD-monitor LightFrame™ DR funkcióval
17" SXGA 
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