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ightFrame™, blyfri design
L
och idealisk storlek
Den fantastiska CRT 107P5 ger energi och spänning till den professionella 

multimedieupplevelsen tack vare LightFrame™ för bästa skärpa och ljusstyrka, idealisk 

skärmstorlek, ett Real Flat CRT-bildrör med hög ljusstyrka och blyfri design.

Bästa bildupplevelse
• Light Frame™ för bästa bildupplevelse
• SXGA med upplösning 1 280 x 1 024 för klarare bild
• Kontrastrikt bildrör med hög ljusstyrka som är skonsamt för ögonen
• Real flat-bildrör för naturlig visning utan distorsion eller bländning
• sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

Fantastisk bekvämlighet
• Kompatibel med PC- och Mac-plattformar
• OSD-bildskärmskontroll som du snabbt och enkelt kan anpassa

Miljömedveten design
• Blyfria produkter skyddar miljön
• Lägre strömförbrukning än branschmedelvärdet
• TCO:s '03-krav garanterar högsta standard i fråga om säkerhet och ergonomi
• Energy Star-partner som tar ansvar för miljön
• Det flamsäkra höljet skyddar skärmen från brand
Philips
CRT-bildskärm

17 tum
Real Flat SXGA
107P50
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Bild
• Displaytyp: Real Flat-bildrör
• Panelstorlek: 17"/41 cm
• Fosfor: P22
• Rekommenderat visningsområde (mm): 310 x 

230 mm
• Rekommenderat visningsområde (tum): 12,2 

tum x 9,0 tum
• Punktavstånd: 0.25 mm
• Punktavstånd (horisontalt): 0.21 mm
• Vitkromaticitet, 5500 K: x = 0 332/y = 0 347
• Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0 313/y = 0 329
• Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0 283/y = 0 297
• Maximal upplösning: 1 600 x 1 200 vid 75 Hz
• Rekommenderad upplösning: 1 280 x 1 024 vid 

85 Hz
• Fabriksinställningslägen: 11 lägen
• Fabriksinställningsläge: 640 x 350 vid 85 Hz, 640 

x 480 vid 60 Hz, 640 x 480 vid 85 Hz, 720 x 400 
vid 70 Hz, 800 x 600 vid 56 Hz, 800 x 600 vid 75 
Hz, 800 x 600 vid 85 Hz, 1024 x 768 @ 75 Hz, 
1024 x 768 @ 85 Hz, 1280 x 1024 @ 75 Hz, 
1280 x 1024 @ 85 Hz

• Förinstallerade fabrikslägen: 29 lägen
• VDR (Video Dot Rate): 250 MHz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–97 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 50-160 Hz
• Rekommenderat uppdateringsintervall: 85 Hz
• Skärmförbättring: Reflexfri polarisator, Reflexfri, 

Antistatisk, Hög ljusstyrka, Kontrastrik
• Light Frame™
• sRGB
• GTF

Anslutningar
• kablar: D-sub-videokabel, Nätkabel
• Synkroniserad ingångsimpedans: 4,7 k ohm
• Videoingångsimpedans: 75 ohm
• Signalnivåer för videoingång: 0,7 Vpp
• Insignal för videosynkronisering: Separat 

synkronisering, Sammansatt synkronisering

• Polaritet för videosynkronisering: Positiv och 
negativ

• Kabelanslutning: AC-ingång

Bekvämlighet
• Bättre bekvämlighet: Menyspråk, OSD (On-

Screen Display)
• Bildskärmskontroller: Direktåtkomst till 

ljusstyrka, Direktåtkomst till kontrast, Light 
Frame, Meny, Power On/Off

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Spanska, Portugisiska, Koreanska, Kinesiska 
(förenklad)

• Plug & Play-kompatibel: DDC 2B, sRGB, 
Windows 95/98/ME, Windows 2000/NT/XP

• Myndighetsgodkännande: TCO '03, TÜV/GS, 
TÜV Ergo, FCC-B, UL, CSA, DHHS, Semko, 
Poland-B sign, C-Tick, CE-märke, BSMI, PSB, 
Nutek, Energy Star, E2000

• Hållare: +/- 90°
• Lutning: -5° till +13°

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel
• Extra tillbehör: Multimediebasenhet
• Bruksanvisning

Storlek
• Mått (med bas) (B x H x D): 

399 x 410 x 419 mm
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -25 °C till 

+65 °C
• Vikt: 15 1 kg

Övriga data
• Kompatibelt med: Energy Star, Nutek, E2000
• Förbrukning: 70 W (medel)
• Av-läge: 1 W
• Power LED indicator: Av – blinkar grönt, 

Påslagen – grön
• Strömförsörjning: Inbyggt
•
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ight Frame™
n Philips teknologi för att kunna växla mellan 
ildskärmens normala grafiska färåtergivning och TV 
er livfulla, lockande och färgrika upplevelse.

XGA, upplösning 1 280 x 1 024
ör grafikskärmar anger skärmupplösningen antalet 
ildpunkter (pixlar) på hela skärmen. En skärm med 
xempelvis upplösningen 1 280 x 1 024 bildpunkter 
isar 1 280 punkter på var och en av de 1 024 
aderna, eller ungefär 1,3 miljoner bildpunkter.

ontrastrikt bildrör med hög ljusstyrka
tt CRT-bildrör som är utformat för att öka skärmens 

jusstyrka och kontrast genom att strömmen för CRT-
ildrörets elektronstråle ökas.

ildskärm med Real flat-bildrör
hilips avancerade teknik för plana bildrör minskar 
ländning och reflexer mer effektivt än vanliga bildrör. 
en specialbyggda kontrastrika skuggmasken med hög 

jusstyrka bibehåller skarpare fokus och eliminerar 
ärgutfall jämfört med standardbildrör. Bilder som visas 
å skärmen ser ut som bilder på papper, vilket gör det 
er bekvämt att titta på bilder. Raka streck är raka på 

kärmen. Det är mycket enklare att hitta en 
isningsvinkel utan reflexer. Det här hjälper till att 
inska belastningen på ögonen, vilket ger en skönare 
ildupplevelse.

RGB
alibrerad RGB som har optimerats för majoriteten av 
atortillbehör, bildskärmar, operativsystem och 
ebbläsare och som ger exakt färgmatchning med 
ycket lite dataspill.

ompatibel med två plattformar
hilips bildskärmar fungerar tillsammans med en 
ängd olika plattformar och kan anslutas till en PC 
ed hjälp av en VGA-anslutning samt till en Macintosh-
ator.

SD-bildskärmskontroll
n OSD-panel där du justerar bildskärmen. OSD-
ontrollen används för kontrast, ljusstyrka, lodrät och 
ertikal placering och andra bildskärmsjusteringar.

lyfri
lyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet 
ed EU-direktivet om begränsningar av vissa farliga 
mnen (RoHS, Restriction of certain Hazardous 
ubstances) som syftar till att begränsa bly och andra 
iftiga ämnen som kan skada miljön.

nergieffektivitet
u sparar pengar tack vare minskad energiförbrukning 

id drift.

ppfyller TCO:s '03-krav
n standard från TCO (Tjänstemännens 
entralorganisation) som är hårdare än MPR-II vad 
äller säkerhet och ergonomi, särskilt i fråga om 
äxlande elektriska fält (AEF).

nergy Star-partner
n tillverkare som följer de energisparkrav som har 
agits fram av den amerikanska regeringens organ för 
iljöskydd, Environmental Protection Agency.

Flamsäkert hölje
Ett system som minskar risken för brand tack vare att 
flambeständiga material har byggts in i skärmens hölje.
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