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Afişaj de înaltă productivitate, 

confort ridicat
Cu o gamă variată de caracteristici ergonomice care sporesc productivitatea, monitorul 
Philips 190B8 oferă un confort deosebit pentru aplicaţiile profesionale şi un cost de 
exploatare atractiv.

Cea mai convenabilă soluţie
• Funcţia SmartManage permite administrarea echipamentelor în reţele LAN
• PerfectTune vă asigură un ecran LCD de cea mai bună calitate
• Zero Bright Dot™ elimină defectele de puncte luminoase ale ecranului LCD
• Creat pentru Windows Vista

Performanţă excelentă de afișare
• SmartImage: Experienţă vizuală optimă și accesibilă
• SmartContrast: Contrast dinamic și optimizat pentru claritate vizuală
• Timp de răspuns rapid, de 5 ms

Confort maxim pentru productivitate maximă
• Reglare a înclinării, răsucirii și înălţimii pentru o poziţie de vizionare ideală

Comoditate sporită
• Intrare dublă pentru semnal analogic VGA și digital DVI
• Reglare excelentă a imaginii, fără dificultăţi, cu SmartControl II
• Boxe încorporate, pentru un aspect ordonat al biroului



 Activat SmartManage
SmartManage este un sistem pentru 
monitorizarea, controlul și verificarea stării 
echipamentelor de afișare, precum și pentru 
asistarea de la distanţă a utilizatorilor care 
întâmpină dificultăţi. Totul într-o reţea de tip 
LAN.

PerfectTune
PerfectTune este o tehnologie de testare 
deţinută de Philips, bazată pe algoritmi, pentru 
reglarea și calibrarea fină a monitoarelor, un 
proces extins care asigură performanţe optime 
de afișare în conformitate cu un standard de 
patru ori mai restrictiv decât cerinţele 
Microsoft Vista pentru absolut toate 
monitoarele care ies din fabrică - nu numai 
pentru câteva mostre pentru recenzii. Philips 
este singura companie care merge atât de 
departe pentru a furniza nivelul perfect de 
precizie a culorilor și calitate a afișării în fiecare 
monitor nou.

Zero Bright Dot™
Punctele luminoase sunt defecte ale ecranului 
LCD despre care se credea că nu pot fi evitate 
în procesul de fabricaţie. Cu ajutorul 
tehnologiei Zero Bright Dot™, pentru 
monitoarele Philips lipsa acestor defecte este 
garantată.

Compatibil Windows Vista
Monitoarele compatibile Philips Vista sunt 
concepute pentru a afișa în culori vibrante și 
incitante acest sistem de operare Windows 
nou, solicitant și sofisticat din punct de vedere 
vizual, proiectat pentru a vă îmbogăţi 

experienţa de divertisment, pentru a vă crește 
productivitatea și pentru a vă ajuta să vă 
controlaţi activităţile pe computer atât acasă, 
cât și la birou, astfel încât vizionarea, căutarea 
și organizarea informaţiilor de interes 
profesional sau personal să se facă rapid, 
eficient și ușor.

SmartImage
SmartImage este o combinaţie exclusivă de 
tehnologii Philips de vârf care analizează 
conţinutul afișat pe ecran. Pe baza scenariului 
pe care îl selectaţi, SmartImage îmbunătăţește 
dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia 
imaginilor și clipurile video, pentru 
performanţe de afișare de excepţie – totul în 
timp real, prin apăsarea unui singur buton.

SmartContrast
SmartContrast este o tehnologie Philips care 
analizează conţinutul afișat, ajustând automat 
culorile și controlând intensitatea luminii din 
fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a 
contrastului, oferind cele mai bune imagini 
digitale și pentru un contrast optim în cazul 
vizionării clipurilor video sau al jocurilor pe 
computer în care sunt afișate nuanţe 
întunecate. Când selectaţi modul Economic, 
contrastul este ajustat, iar iluminarea fundalului 
este reglată pentru afișarea clară a aplicaţiilor 
zilnice de birou, cu un consum redus de 
energie.

Timp de răspuns la pornire/oprire: 5 ms
Timpul de răspuns la pornire-oprire este 
perioada necesară pentru celula de cristal lichid 
pentru a trece de la starea activă (neagră) la cea 

inactivă (albă) și înapoi la cea activă (neagră). 
Aceasta este măsurată în milisecunde. Mai 
repede înseamnă mai bine: Un timp de răspuns 
mai scurt înseamnă tranziţii mai rapide și, în 
consecinţă, mai puţine artefacte de imagine 
vizibile la afișarea tranziţiilor de text și imagini. 
Timpul de răspuns la aprindere-stingere este o 
caracteristică foarte importantă pentru 
afișarea conţinutului profesional precum 
documente, grafice și fotografii.

Bază ergonomică compactă
Baza ergonomică compactă este o bază pentru 
monitoare Philips care se rabatează, pivotează 
și se reglează pe înălţime, pentru a permite 
fiecărui utilizator să fixeze monitorul în poziţia 
optimă pentru a beneficia de confort și 
eficienţă maxime.

Intrare dublă
Intrarea dublă oferă conectori pentru intrare 
analogică VGA și digitală DVI.

SmartControl II
SmartControl II este un software integrat în 
monitoare, cu o interfaţă grafică pe ecran ușor 
de folosit, care vă ghidează la operaţiile de 
reglare fină a rezoluţiei, calibrarea culorilor și 
la reglarea altor setări de afișare inclusiv 
luminozitatea, contrastul, ceasul și aspectul, 
poziţia, RGB, balansul de alb și, la modelele cu 
boxe integrate, volumul.

Difuzoare încorporate
Boxe încorporate în monitor
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Imagine/Ecran
• tip ecran LCD: 1280 x 1024 pixeli, Polarizor 

antireflexie, RGB cu benzi verticale
• Dimensiune ecran: 19" / 48 cm
• Zonă vizualizare efectivă: 376,3 x 301,1 mm
• Pixel pitch: 0,294 x 0,294 mm
• Luminozitate: 300 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 800:1
• Raport SmartContrast (dinamic): 3000:1
• Culori afișare: > 16,7 m
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 170º (V), la C/R > 5
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms
• Temperatură alb, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Rezoluţie maximă: 1280 x 1024 @ 75 Hz
• Rezoluţie optimă: 1280 x 1024 @ 60 Hz
• Rezoluţie video: 140 MHz
• Frecvenţă de scanare orizontală: 30 - 83 kHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 56 -75 Hz
• Caracteristici superioare imagine: SmartImage
• sRGB

Conectivitate
• Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D, Intrare 

audio PC
• Ieșire audio: 1 ieșire stereo (jack 3,5 mm )
• USB: USB 2,0 x 1
• Semnal de intrare sincronizare video: Sincronizare 

Compozit, Sincronizare separată, Sincronizare la 
verde

• Impedanţă intrare video: 75 Ohm
• Impedanţă intrare sincronizare: 2,2k Ohm
• Niveluri semnal pt. intrare video: 0,7 Vpp

Comoditate
• Sistem audio încorporat: 2 boxe stereo de 1,5W 

RMS
• Confort utilizator: Afișare pe ecran (OSD), Activat 

SmartManage, SmartControl II
• Controale monitor: SmartImage, Controlul 

volumului, Automat (Spate), Activare/Dezactivare, 
Intrare (Jos), Luminozitate (Sus), Meniu (OK)

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Rusă, Portugheză, Chineză simplificată, Spaniolă

• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă
• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP/Vista
• Reglementări și standarde: Siglă CE, EMC, Energy 

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

• Rotativ: +/- 60°
• Înclinare: între -5° și 25°
• Montare VESA: 100 x 100 mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

audio, Cablu VGA
• Accesorii opţionale: Super Ergo Base
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

503 x 507 x 198 mm
• Dimensiuni cutie în inch (L x Î x A): 

19,8 x 20 x 7,8 inch
• Dimensiuni set (L x Î x A): 422 x 374.2 x 68.7 mm
• Dimensiuni set în inch (L x Î x A): 

16,6 x 14.7 x 2,7 inch
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

422 x 411,2 x 198.8 mm
• Dimensiuni set cu stativ în inch (L x Î x A): 

16,6 x 16,2 x 7,8 inch
• Interval de reglare a înălţimii: 60 mm
• Interval de reglare a înălţimii (inch): 2,4 inch
• MTBF: 50.000 ore
• Umiditate relativă: 20 % - 80 %
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C
• Greutate produs (+ stativ): 5,86 kg
• Greutate produs (+ stativ) (lb): 12.9 lb
• Greutate cu ambalaj inclus: 6,77 kg
• Greutate cu ambalaj inclus (lb): 14,9

Alimentare
• Conform: Energy Star
• Consum (mod Pornit): < 36 W
• Consum (Mod economic): 28 W
• Consum (mod Oprit): < 1 W
• LED indicator funcţionare: Operare - verde, Stand 

by/Sleep - chihlimbar
• Alimentare: Încorporat, 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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