
อ CRT ดิจิตอลที่เหมาะกั
จ
บการ
ด้วยชิป CPU ท
พร้อมจอภาพขน
เป็นรุ่นที่ให้การ

ประส
• Digi
• XGA
• หลอ
• sRG

สะดว
• ใช้ไ
• ระบ
• การต

เป็นม
• ผลิต
• สิ้นเ
• MPR
• Ener
เลือกซื้อของคุณ
ี่ช่วยในการหักเหของแสงแบบดิจิตอลที่คิดค้นขึ้นสำหรับการแสดงภาพคุณภาพเยี่ยมเพียงหนึ่งตัว 
าดใหญ่ การแสดงผลที่มีคุณภาพระดับสูงและคุ้มค่า จอภาพรุ่น 107E6 

แสดงภาพที่ดีเยี่ยม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะไร้สารตะกั่ว

ิทธิภาพของหน้าจอที่โดดเด่น
tal Deflection CPU ที่ก้าวล้ำทันสมัยของ Philips
, ความละเอียด 1024 x 768 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด

ดภาพแบบ Flat Square ที่ลดความผิดเพี้ยนและการสะท้อนแสง
B ทำให้สีของภาพพิมพ์ถูกต้องตรงตามสีของภาพบนจอภาพ

กยิ่งขึ้น
ด้ทั้งระบบ PC และ Mac
บควบคุม On-Screen-Display ที่ปรับแต่งได้ง่ายและรวดเร็ว
ิดตั้งด้วยระบบ Plug-and-play ที่ใช้งานแสนง่าย

ิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากโลหะไร้สารตะกั่วช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมของเรา
ปลืองพลังงานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทนี้
II ให้ความปลอดภัยด้วยการจำกัดการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
gy Star Partner ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: หลอดภาพแบบ Flat Square
• ขนาดจอภาพ: 17 นิ้ว/41 ซม.
• Phosphor: P22
• พื้นที่แสดงผลที่แนะนำ (มม.): 306 x 230 มม.
• พื้นที่แสดงผลที่แนะนำ (นิ้ว): 12" x 9"
• ระยะห่างระหว่างจุด: 0.27 มม.
• ช่องห่างระหว่างจุด (แนวนอน): 0.23 มม.
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 60Hz
• ความละเอียดที่แนะนำ: 1024 x 768 @ 85 Hz
• โหมดการตั้งค่ามาจากโรงงาน: 8 โหมด
• โหมดการตั้งค่ามาจากโรงงาน: 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 @ 75Hz, 1024 x 768 @ 85 Hz, 1280 x 
1024 @ 60Hz

• โหมดโหลดค่าที่ตั้งจากโรงงาน: 14 โหมด
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 120 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 71 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 50 - 160 Hz
• อัตรารีเฟรชที่แนะนำ: 85 Hz
• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: 

โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า, ป้องกันแสงสะท้อน, ป้องกั
นไฟฟ้าสถิต

• การหักเหแสงแบบดิจิตอล
• sRGB
• GTF

การเชื่อมต่อ
• สาย: สายเคเบิล D-sub Video, สายไฟ
• ความต้านทานของซิงค์อินพุต: 4.7k โอห์ม
• ความต้านทานของอินพุตวิดีโอ: 75 โอห์ม
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
• สัญญาณอินพุตของซิงค์วิดีโอ: Separate Sync
• ขั้วของซิงค์วิดีโอ: บวกและลบ
• การต่อสายเคเบิล: ไฟ AC เข้า

สิ่งอำนวยความสะดวก
• ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: ภาษาของเมนู, 

การแสดงผลบนหน้าจอ
• การควบคุมจอภาพ: ตั้งค่าความสว่างได้โดยตรง, ตั

้งค่าความคมชัดได้โดยตรง, เมนู, เปิด/ปิดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

สเปน, โปรตุเกส, ตุรกี, รัสเซีย, เกาหลี
• การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์: DDC 2B, 

Windows 98/ME/2000/XP
• การอนุมัติตามกฎหมาย: เครื่องหมาย CE, FCC-B, 

UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TÜV/GS, 
TÜV Ergo, FDA, EZU, GOST, MEEI, PCBC, BSMI, 
E2000, MPR-II, แผ่รังสีต่ำ

• แท่นหมุน/ บิดได้: +/- 90ฐ
• เอียง: -5ฐ ถึง 13ฐ

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC
• อุปกรณ์เสริมต่างๆ: Multi-media base
• คู่มือการใช้งาน

ขนาด
• ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 

397 x 383 x 419 มม.
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0ฐC ถึง 40ฐC
• ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -25ฐ C ถึง 65ฐC
• น้ำหนัก: 13.4 กก.

กำลังไฟ
• สอดคล้องกับมาตรฐาน: Energy Star, NUTEK, 

E2000
• การใช้ไฟฟ้า: 64 W (ทั่วไป)
• โหมดปิด: 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ปิด - กะ

พริบเป็นสีเขียว, ทำงาน - สีเขียว
• แหล่งจ่ายไฟ: ภายในตัว
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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