
 

 

Philips Brilliance
SmartImage özellikli LCD 
monitör

17 inç S-line
1280 x 1024
Format 5:4

17S1AB
Daha fazla verim için tüm 

özelliklere sahip
SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve 
enerji verimliliği sunan 17S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm
• Enerjide verimlilik ve düșük güç tüketimi için Energy Star
• Uluslararası standartlara uygun çevre dostu malzemeler
• EPEAT Silver çevre üzerindeki etkiyi azaltır

Mükemmel görüntü performansı
• SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi
• SmartContrast: İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için
• TrueVision: Laboratuar kalitesinde ekran performansı

Büyük kullanım kolaylığı
• Multimedya için dahili stereo hoparlör
• Çift giriș, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır
• Ekran sizin için ideal izleme açısına göre yatırılabilir
• SmartControl II ile zahmetsiz görüntü performansı ayarı
• Düzenli bir çalıșma alanı için kablo yönetimi



 Çift giriș
Çift giriș, hem analog VGA hem de dijital DVI 
sinyal girișlerine uyum sağlayacak konektörler 
sağlar.

SmartImage
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği 
analiz ederek size en iyi görüntü performansını 
sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı 
dostu bu arayüz İș, Görüntü, Eğlence, Ekonomi 
gibi çeșitli modlar arasından uygulamaya en 
uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime 
bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk 
doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini 
dinamik olarak optimum hale getirerek 
mükemmel bir görüntü performansı sağlar. 
Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. 
Tüm bunlar tek tușa basarak gerçek zamanlı 
olarak elinizin altında!

SmartControl II
SmartControl II, ince ayar çözünürlük, renk 
kalibrasyonu ve parlaklık, kontrast, saat ve faz, 
konum, RGB, beyaz nokta ve - dahili hoparlörlü 
modellerde - ses ayarı dahil diğer ekran 
ayarlarında size yardımcı olan, kullanımı kolay 
ekran grafik arayüzlü ve monitör tabanlı bir 
yazılımdır.

Dahili stereo hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan 
yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele 

ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, 
üstten, arkadan, vb. görünmez șekilde olabilir.

TrueVision
TrueVision, monitör ayarı ve ince ayarı için 
sektör lideri olan, patentli Philips test ve 
algoritma teknolojisidir ve sadece birkaç ürün 
örneği değil, fabrikadan çıkan her monitör için, 
Microsoft Vista gereksinimlerinden dört kat 
daha sıkı bir standartta üstün görüntü 
performansı sağlayan kapsamlı bir ișlemdir. Her 
yeni monitörde bu titiz renk hassaslığı ve 
görüntü kalitesi seviyesini sağlamak için sadece 
Philips bu kadar ileri gidebilir.

Ayarlanabilir eğim
Ayarlanabilir eğim, ideal izleme açısı için kișiye 
özel konumlandırma elde etmek ve bilgisayar 
bașında uzun saatler boyunca çalıșan kișilere 
daha fazla rahatlık sağlamak amacıyla ekranın 
tabanı üzerinde arkaya ve öne doğru 
hareketidir.

Kablo yönetimi
Kablo yönetimi, bir görüntüleme aygıtının 
çalıșması için gereken kabloları düzenleyerek 
düzenli bir çalıșma ortamı sağlayan bir 
sistemdir.

EPEAT Silver
Philips EPEAT Silver onaylı monitörler insan 
sağlığının ve çevrenin korunmasını sağlarken, 
iklim değișikliğine neden olan sera gazlarının 
düșük emisyon değerlerinde olmasını sağlayan, 
enerji verimliliği sunan cihazlardır. EPEAT 
programı, alıcıların ABD EPA tarafından 
desteklenen 51 çevre kriterine dayanarak 
monitörleri değerlendirmesine, 
karșılaștırmasına ve seçmesine yardımcı olur. 
EPEAT Silver, sadece Philips ürününün tescil 
edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil 

durumunu öğrenmek için lütfen 
www.epeat.net adresini ziyaret edin.

Çevre dostu malzemeler
"Philips, tüm monitör serisinde sürdürülebilir, 
çevre dostu malzemeler kullanmaktadır. 
Gövdenin tüm plastik parçaları, metal șasi 
parçaları ve ambalaj malzemesin %100 geri 
dönüștürülebilir malzemelerden yapılmıștır. 
Bazı modellerde %65 oranında kullanım sonrası 
geri dönüștürülmüș plastik kullanılmaktadır. 
RoHS standartlarına olan tam bağlılığımız 
dolayısıyla toksik maddeler önemli ölçüde 
azaltılmakta ya da tamamen yok edilmektedir. 
LED arka ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva 
tamamen devre dıșı bırakılırken, CCLF arka 
ıșıklandırmalı monitörlerdeki cıva oranı önemli 
ölçüde azaltılmıștır. Daha fazla bilgi için http://
www.asimpleswitch.com/global/ adresinden 
Philips'i ziyaret edin.

Energy Star 5.0
Energy Star, sponsorluğu Amerikan EPA 
tarafından yapılan ve bașka birçok ülke 
tarafından benimsenen bir enerji tasarrufu 
programıdır. Energy Star sertifikası, en son güç 
verimliliği standartlarını karșılayan ve tüm 
çalıșma seviyelerinde maksimum güç 
verimliliğiyle çalıșan bir ürün aldığınızı gösterir. 
Yeni Philips monitörler Energy Star 5.0 teknik 
özellik sertifikasına sahiptir ve standardı 
karșılar veya așar. Örneğin, uyku modunda 
Energy Star 5.0 1 watt'tan daha az güç tüketimi 
gerektirirken, Philips monitörler 0,5 watt'tan 
daha az enerji tüketir. Daha fazla ayrıntı 
www.energystar.gov adresinde bulunabilir.
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Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: TFT-LCD
• En-boy oranı: 5:4
• Panel Boyutu: 43 cm / 17 inç
• İzleme açısı: 176º (Y) / 170º (D), C/R > 5 ise
• Piksel aralığı: 0,264 x 0,264 mm
• Görüntü güçlendirme: SmartImage
• Parlaklık: 250 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 800:1
• SmartContrast: 25000:1
• Tepki süresi (tipik): 5 ms
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
• Ekran renkleri: 16,7 M
• Tarama Frekansı: 30 - 83 kHz (Y) / 56 - 75 Hz (D)
• sRGB

Bağlantı
• Sinyal Giriși: VGA (Analog), DVI-D (dijital, HDCP)
• Sync Giriși: Ayrı Sync, Sync Yeșil
• Ses (Giriș/Çıkıș): PC ses giriși

Kullanılabilirlik
• Dahili Ses: 1,5 W x 2
• Kullanıcı rahatlığı: Ses, Otomatik, Parlaklık, Menü, 

Açık/Kapalı, SmartImage
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Portekizce, Rusça, Basitleștirilmiș Çince, 
İspanyolca

• Diğer kolaylıklar: VESA montaj (100x100mm), 
Kensington kilidi

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7/Vista/XP/2000/98

Stand
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Açık modu: 15,8 W (EnergyStar 5.0 test yöntemi)
• Bekleme modu: 0,8 W (tipik)
• Kapalı modu: 0,5 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz, Bekleme 

modu-Beyaz (yanıp sönen)
• Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 367 x 389 x 179 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 367 x 322 x 60 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 423 x 450 x 149 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 3,45 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 3,13 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,66 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• MTBF: 50.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 

5.0
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: BSMI, CE İșareti, FCC Sınıf B, 

GOST, SEMKO, TCO 5,2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/
cUL

Kasa
• Renk: Siyah
• Kaplama: Doku
•
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