
dinečný verejný monitor s dotykovou obrazo
Je

Keď zále

Spoločnosť Ph

určená na pou

ovládania, sprá

investície

Prevá
• Vsta
• Extr
• Kryt
• Upe

Optim
• SXG
• Rých

Zníže
• Kom
• Spot
vkou

ží na odolnosti

ilips ponúka toto jedinečné riešenie robustnej verejnej dotykovej obrazovky, ktorá je 

žitie na verejných miestach. Dlhá doba životnosti, inteligentná správa diaľkového 

va monitoru založená na LAN a nízka spotreba energie zaručia vynikajúcu návratnosť 

dzková flexibilita
vaná dotyková obrazovka na samostatnej sklenenej vrstve
émne robustné puzdro s 2 mm hrubou oceľou
 správy káblov
vnenie VESA na jednoduché upevnenie displeja na stenu

alizované pre verejné sledovanie
A rozlíšenie 1 280 x 1 024 dáva ostrejší obraz
la odozva pre zobrazenie pohyblivých obrazov

né náklady na vlastníctvo
patibilita so SmartManage umožňuje výhodný manažment založený na sieti LAN
reba energie nižšia než je priemer
 

Philips
Verejná dotyková LCD 
obrazovka

19" (48 cm)
SXGA

190S6FGT



 

Obraz/Displej
• Obrazovka citlivá na dotyk: Odolná dotyková 

obrazovka
• Typ panelu LCD: 1 280 x 1 024 pixelov, 

Polarizátor proti lesku, Vertikálny pás RGB
• Veľkosť panela: 19"/ 48 cm
• Efektívna viditeľná oblasť: 376,3 x 301,1 mm
• Odstup pixelov: 0 294 x 0 294 mm
• Svetlosť: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 500:1
• Farby displeja: 16 mil.
• Uhol zobrazenia: pri C/R > 5
• Uhol zobrazenia (h / v): 160 / 160 stupeň
• Čas odozvy (typický): 12 ms
• Biela farba, 6500°K: x = 0 313 / y = 0 329
• Biela farba, 9300°K: x = 0 283 / y = 0 297
• Maximálne rozlíšenie: 1 280 x 1 024 @ 75 Hz
• Odporúčané rozlíšenie: 1 280 x 1 024 @ 60 Hz
• Nastavenia od výroby: 15 režimov
• Užívateľom definovateľné režimy: 14 režimov
• Horizontálna snímacia frekvencia: 30 - 82 KHz
• Obnovovací kmitočet (V): 56 - 76 Hz
• sRGB: áno

Pripojiteľnosť
• PC: Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1, Vstup 

VGA D-Sub 15HD

Užitočná funkcia
• Vylepšenie užitočných funkcií: Zobrazenie na 

obrazovke, Smart Manage
• Ovládacie prvky monitora: Automatický, 

Ovládanie jasu, Vpravo/vľavo, Ponuka (OK), 

Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 

Taliančina, Zjednodušená čínština, Španielčina
• Kompatibilita s Plug & Play: DDC CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP
• Regulačné schválenia: Značka CE, FCC-B, UL, 

CSA
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

VGA kábel, Disk CD-ROM so softvérom + 
manuál, Ovládací kábel sériového portu

• Voliteľné príslušenstvo: Flexibilné upevnenie na 
stenu

Rozmery
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

433 x 408 x 80 mm
• MTBF: 50 000 hodín
• Relatívna vlhkosť: 20 % - 80 %
• Rozsah teploty (prevádzkový): od 5 °C do 35 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
• Váha: 8,5 kg

Napájanie
• Podlieha špecifikáciám: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• Spotreba: 34W (typické)
• Režim vypnutia: >1 W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená, 

Pohotovostný režim/spánok - jantárová
• Napájanie: Vstavaný
•

Verejná dotyková LCD obrazovka
19" (48 cm) SXGA 
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