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107B70
висококачествен дисплей с цифровизиран кинескоп Real Flat
конструкция без олово
С централния си процесор с цифрово отклонение, повишаването на яркостта с едно движение, 

разделителната способност от 1280 х 1024, яркия кинескоп Real Flat, идеалния размер на екрана 

и безоловния дизайн, моделът 107B7 добавя живец и вълнение към изживяванията в Интернет 

и мултимедийните приложения.

Изключително качество на изображението на екрана
• SXGA, разд. способност 1280 x 1024, за по-отчетливо изображение
• Революционен централен процесор с цифрово отклонение на Philips
• С High Bright Hot Key моментално се регулират нивата на яркост
• Real Flat кинескоп за естествен образ, без изкривяване и отблясъци
• Кинескоп с висока яркост и висок контраст, отморяващ очите
• sRGB осигурява съгласуване на цветовете между дисплея и отпечатките

Изключително удобство
• Съвместимост с PC и Mac платформи
• Лесно, удобно за потребителя инсталиране "plug and play"

Екологичен дизайн
• Отсъствието на олово опазва нашата околна среда
• По-ниска мощност на потребление от средната за класа
• TCO'03 гарантира най-високите стандарти за безопасност и ергономичност
• За вашата безопасност: корпус със забавители на пламък от космически материал



 SXGA, разд. способност 1280 x 1024
При графичните монитори разделителната 
способност на екрана означава броя на 
точките (пикселите) на целия екран. 
Например, екран с 1280 х 1024 пиксела 
може да показва по 1280 отделни точки на 
всеки от 1024-те реда, или около 1,3 
милиона пиксела.

Централен процесор с цифрово 
отклонение
Изключителното нововъведение на Philips -
- първата едночипов кинескоп в света -- 
съчетава отклонителната система и 
микроконтролера в един чип, за цифрова 
обработка и управление на входната 
синхронизация. Тази нова технология не 
допуска влошаване на качеството на 
изображение от електронен шум, намалява 
трепкането на дисплея и подобрява 
геометрията за по-добри екранни 
характеристики.

High Bright Hot Key
Функция, която предлага моментално 
регулиране на яркостта до идеалното ниво 
за гледане на приложения за текст, 
Интернет, игри и мултимедия, като 
осигурява удобно гледане и подобрена 
работа с всеки тип приложение.

Дисплей с Real Flat CRT
Авангардната технология на Philips за 
плоски кинескопи намалява блясъка и 

отражението по-ефективно от нормалните 
кинескопи. Специалната засенчваща маска с 
високи яркост и контраст помага да се 
поддържа по-резкият фокус и отсъствие на 
"разцъфтяване" на цветовете в сравнение 
със стандартните кинескопи. Тя показва 
образи на монитор, които изглеждат като 
образите на хартия. Гледането на образа е 
по-приятно. Правите линии са прави. 
Намирането на положение без отражения е 
много по-лесно. Към това се добавя по-
малкото напрежение за очите - за приятно 
изживяване от гледането.

Кинескоп с високи яркост и контраст
Кинескоп, предназначен за увеличаване на 
яркостта и контраста на образа чрез 
усилване на тока на лъча на електронния 
прожектор на кинескопа.

Готовност за sRGB
sRGB е отраслов стандарт, осигуряващ 
възможно най-доброто съответствие 
между показваните на екрана цветове и 
цветовете на отпечатаните снимки.

Съвместимост между две платформи
Способността за работа с разнообразни 
платформи; мониторите на Philips са 
съвместими за свързване с компютри PC, 
като използват VGA свързване и се свързват 
с Macintosh.

Безоловен
Продуктите с безоловен дисплей са 
проектирани и произведени в съответствие 
със строгите стандарти на Ограниченията за 
използване на вредни вещества на 
Европейската комисия (RoHS), 
ограничаващи използването на олово и 
други токсични вещества, които могат да 
навредят на околната среда.

Енергийна ефективност
Намаление на електрическата мощност, 
необходима за работата на устройството, за 
истински икономии.

Съвместимост с TCO '03
Стандарт на TCO (Шведска конфедерация 
на професионалните служители), който е 
дори по-строг от MPR-II, за безопасност и 
ергономичност, особено по отношение на 
променливите електрически полета (AEF).

Кутия със забавители на пламък
Пластмасата поликарбонат/ABS е най-
добрият и най-здрав огнеупорен материал 
за корпусни детайли; той е създаден и 
използван в космическата и автомобилната 
промишлености, както и за 
пожароизвестителни датчици, като е в 
съответствие с най-строгите стандарти за 
противопожарна безопасност.
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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: Кинескоп Real Flat™
• Размер на панела: 17"/ 41 см
• Фосфор: P22
• Препоръчвана зона на образа (мм): 306 x 230 мм
• Препоръчвана зона на образа (инча): 12" x 9"
• Стъпка на точките: 0,25 мм
• Стъпка на точките (хоризонтална): 0,21 мм
• Хроматичност на бялото, 5500K: x = 0,332 / 

y = 0,347
• Хроматичност на бялото, 6500K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Хроматичност на бялото, 9300K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Максимална разделителна способност: 1600 x 

1200 при 65 Hz
• Препоръчителна разделителна способност: 

1280 x 1024 при 75 Hz
• Режими на фабрични настройки: 8 режима
• Режим на фабрични настройки: 640 x 480 при 60 

Hz, 640 x 480 при 85 Hz, 720 x 400 при 70 Hz, 800 
x 600 при 75 Hz, 800 x 600 при 85 Hz, 1024 x 768 
при 75 Hz, 1024 x 768 при 85 Hz, 1280 x 1024 при 
75 Hz

• Фабрично заредени режими: 15 режима
• Видео точкова честота: 180 Mhz
• Хоризонтална честота на сканиране: 30 - 86 kHz
• Вертикална честота на сканиране: 50 - 160 Hz
• Препоръчителна честота на обновяване: 75 Hz
• Подобрение на екрана: Поляризатор против 
отблясъци, Противоотражател, Антистатичен, 
Висока яркост, Висок контраст

• Цифрово отклонение
• sRGB
• GTF

Възможности за свързване
• Кабели: D-sub видео кабел, захранващ кабел
• Кабелна връзка: Вход AC захранване
• Импеданс на входа за синхр.: 2,2k ома
• Импеданс на видеовхода: 75 ома
• Нива на сигнала на видеовхода: 0,7 Vpp
• Входен видеосигнал за синхронизация: 
Отделна синхронизация

• Поляритети на видео синхронизация: Позитив 
и негатив

Удобство
• Подобрения за удобство: Езици на менюто, 
Екранен дисплей

• Бутони за управление на монитора: пряк достъп 
до яркостта, пряк достъп до контраста, High 
Bright Hot Key, Меню, Включване/изключване на 
захранването

• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Италиански, Корейски, Португалски, 
Руски, Испански, Турски

• Съвместимост с Plug & Play: DDC 2B, Windows 
98/ME/2000/XP

• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, 
CCC, CE маркировка, C-Tick, DHS, eK, FCC-B, 
UL, CSA, FDA, GOST, IRAM, MIC, NOM, PSB, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Шарнир: +/- 90°
• Наклон: -5° до 13°

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел
• Ръководство за потребителя

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

446 x 420 x 475 мм
• Габарити на кутията в инчове (Ш x В x Д): 

17,6 x 16,5 x 18,7 инч
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

397 x 428 x 423,5 мм
• Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 

15,6 x 16,9 x 16,7 инч
• Тегло на апарата: 13,5 кг
• Тегло на апарата (lb): 29,7 lb
• Тегло вкл. опаковката: 15,4 кг
• Тегло, вкл. опаковката (фунта): 34,0
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C
• Температурен диапазон (съхранение): от -25°C 
до 65°C

Мощност
• Консумация: 62 W (типично)
• Режим изключено: около 1 W
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Изключено - мигащо зелено, Включено - зелено

• Електрозахранване: Вградено, 100-264 VAC, 50/
60 Hz

•
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