
RT digital de mărime ideală, care
C
se încadrează în bugetul dvs.
Dotat cu un circuit Digital Deflection pentru o afișare ireproșabilă și cu un ecran de 

dimensiuni ideale, monitorul ecologic 107E6 oferă performanţe de invidiat, la un preţ 

accesibil.

Performanţă excelentă de afișare
• Revoluţionarul procesor Philips cu reflexie digitală
• Monitor XGA cu rezoluţie 1024x768 pentru imagine mai clară
• Tubul Flat Square reduce distorsionarea și reflexia
• sRGB asigură uniformizarea culorilor între afișare și tipărire

Comoditate sporită
• Compatibilitate cu platforme PC și Mac
• Personalizare rapidă și facilă a controlului OSD
• Instalare plug-and-play facilă și intuitivă

Design ecologic
• Design-ul fără plumb protejează mediul
• Consum de curent mai mic decât media produselor similare
• MPRII asigură siguranţă prin reducerea radiaţiilor electromagnetice
• Partener Energy Star, respectă normele ecologice
Philips
Monitor CRT

17"
XGA
107E66
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: FST
• Dimensiune ecran: 17" / 41 cm
• Fosfor: P22
• Zonă de afișare recomandată (mm): 306 x 230 

mm
• Zonă de afișare recomandată (inch): 12" x 9"
• Dot pitch: 0.27 mm
• Dot Pitch (orizontal): 0.23 mm
• Temperatură alb, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• Temperatură alb, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• Rezoluţie maximă: 1280 x 1024 @ 60 Hz
• Rezoluţie recomandată: 1024 x 768 la 85 Hz
• Moduri prestabilite din fabricaţie: 8 moduri
• Mod prestabilit din fabricaţie: 640 x 480 @ 60 

Hz, 640 x 480 @ 85Hz, 720 x 400 @ 70 Hz, 800 
x 600 @ 75 Hz, 800 x 600 @ 85 Hz, 1024 x 
768 @ 75 Hz, 1024 x 768 @ 85 Hz, 1280 x 
1024 @ 60 Hz

• Moduri preîncărcate din fabricaţie: 14 moduri
• Rezoluţie video: 120 MHz
• Frecvenţă de scanare orizontală: între 30 și 71 

KHz
• Frecvenţă de scanare verticală: 50 - 160 Hz
• Rată de reîmprospătare recomandată: 85 Hz
• Caracteristici superioare ale ecranului: Polarizor 

împotriva reflexiilor, Antireflex, Antistatic
• Reflexie digitală
• sRGB
• GTF

Conectivitate
• Cabluri: Cablu video D-sub, cablu de alimentare
• Impedanţă intrare sincronizare: 4,7 k ohm
• Impedanţă intrare video: 75 ohm
• Niveluri semnal pt. intrare video: 0,7 Vpp
• Semnal de intrare sincronizare video: 

Sincronizare separată
• Polarităţi sincronizare video: Pozitiv și negativ
• Conexiune prin cablu: Intrare alimentare CA

Confort
• Caracteristici pentru confort: Limbi meniu, Afișaj 

on-screen
• Controale monitor: Acces direct la luminozitate, 

Acces direct la contrast, Meniu, Activare/
Dezactivare

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Spaniolă, Portugheză, Turcă, Rusă, Coreeană

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

• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC-B, UL, 
CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TÜV/GS, 
TÜV Ergo, FDA, EZU, GOST, MEEI, PCBC, 
BSMI, E2000, MPR-II, emisie scăzută

• Rotativ: +/- 90°
• Înclinare: între -5° și 13°C

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA
• Accesorii opţionale: Bază multimedia
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

397 x 383 x 419 mm
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 

40°C
• Interval temperatură (stocare): între -25°C și 

+65°C
• Greutate: 13,4 kg

Alimentare
• Conform: Energy Star, NUTEK, E2000
• Consum: 64 W (Uzual)
• Mod Oprit: 1 W
• LED indicator funcţionare: Oprit - Verde 

intermitent, Operare - Verde
• Alimentare: Încorporat
•

C
O
c
u
i
i
d
î
a

M
P
s
e
p
7
S
1

T
U
r

s
S
p
b
m

C
C
m
p

C
U
M
p
m

A
P
p
l
u

F
P
c
E
l
p

E
R
f
r

C
N
e

P
U
e
(

PU cu reflexie digitală
 inovaţie Philips exclusivă - prima soluţie CRT mono-
hip din lume - combină reflexia și microcontrolerul într-
n singur chip pentru a procesa și controla digital 

ntrarea pentru sincronizare. Această tehnologie 
novatoare elimină zgomotul electronic care poate 
ăuna calităţii de afișare, reduce instabilitatea afișării și 

mbunătăţește geometria pentru o performanţă de 
fișare mai bună.

onitor XGA cu rezoluţie 1024 x 768
entru monitoarele grafice, rezoluţia ecranului 
emnifică numărul de puncte (pixeli) de pe întregul 
cran. De exemplu, un ecran de 1024 pe 768 pixeli 
oate afișa 1024 de puncte distincte pe fiecare din cele 
68 de linii sau aproximativ 786 mii de pixeli. 
tandardul XGA oferă rezoluţii de 640 pe 480 sau 
024 pe 768 pixeli.

ub Flat Square
n tub conceput pentru a reduce distorsionarea și 

eflexia.

RGB ready
emnalul RGB este optimizat pentru majoritatea  
erifericelor, monitoarelor, sistemelor de operare și 
rowserelor, permiţând definirea culorilor cu erori 
inime.

ompatibilitate cu două platforme
apacitatea de a lucra cu o multitudine de platforme; 
onitoarele Philips se pot conecta la calculatoare PC 
rintr-o conexiune VGA și la calculatoare Macintosh.

ontrol afișare pe ecran (OSD)
n meniu afișat pe ecran pentru reglarea monitorului. 
eniul OSD este utilizat pentru contrast, luminozitate, 

oziţionare orizontală, verticală și alte reglaje ale 
onitorului.

ccesibilitate plug-and-play
lug-and-play este un standard de conectivitate pentru 
eriferice. Un monitor plug and play poate fi conectat 

a un calculator și poate funcţiona fără intervenţia 
tilizatorului pentru reglarea setărilor complicate.

ără plumb
rodusele fără plumb sunt concepute și produse în 
onformitate cu reglementări stricte al Uniunii 
uropene privind substanţele periculoase (RoHS) care 

imitează utilizarea plumbului și a altor substanţe toxice 
entru sănătate și pentru mediu.

ficienţa energiei
educere a cantităţii de curent electric necesar 
uncţionării unui dispozitiv pentru a obţine economii 
eale.

ompatibil MPRII
iveluri conform standardelor mondiale pentru radiaţii 
lectromagnetice emise de monitoare.

artener Energy Star
n producător care respectă cerinţele de conservare a 
nergiei impuse de Environmental Protection Agency 
Agenţia de Protecţie a Mediului) a guvernului S.U.A.
107E66/00

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Monitor CRT
17" XGA 


