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107S76
gedigitaliseerde Real-Flat CRT, kijkgemak en -waarde
met loodvrij ontwerp
Dankzij een CPU met digitale deflectie, optimale scherpte met één druk op de knop en 
een Real Flat CRT-beeldbuis met hoge helderheid en ideaal beeldformaat biedt de 107S7 
een ongeëvenaarde mix van prestaties, waarde en een milieuvriendelijk loodvrij ontwerp.

Uitstekende beeldprestaties
• Baanbrekende geavanceerde CPU met digitale deflectie van Philips
• High Bright Hot Key schakelt direct over naar de juiste helderheid
• XGA-resolutie van 1024 x 768 voor een scherper beeld
• Real Flat CRT voor een natuurlijke weergave zonder vervorming en spiegeling
• Heldere en contrastrijke beeldbuis die rustgevend is voor uw ogen
• sRGB garandeert dezelfde kleuren voor weergave en afdrukken

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Compatibel met PC-platforms en Mac-platforms
• Eenvoudige, gebruiksvriendelijke Plug & Play-installatie

Ecologisch ontwerp
• Het loodvrij ontwerp is beter voor het milieu
• Lager energieverbruik dan bij soortgelijke apparatuur
• MPRII verzekert de veiligheid door elektromagnetische straling te beperken
• Voor uw veiligheid: vlambestendige behuizing met ruimtevaarttechnologie



 CPU met digitale deflectie
Een exclusieve innovatie van Philips, 's werelds 
eerste één-chips CRT-oplossing, combineert 
de deflectie en Microcontroller in een chip om 
gesynchroniseerde invoer digitaal te 
verwerken en te regelen. Deze innovatieve 
technologie voorkomt elektronische ruis die 
de weergavekwaliteit kan verslechteren, 
vermindert beeldvervorming en verbetert de 
configuratie voor betere schermprestaties.

High Bright Hot Key
Deze functie zorgt direct voor de juiste 
helderheid, of het nu gaat om tekst, internet, 
games of multimedia. Zo kunt u elke toepassing 
een stuk comfortabeler bekijken.

XGA-resolutie (1024 x 768)
Bij monitoren geeft de schermresolutie het 
aantal stippen (pixels) op het hele scherm 
weer. Een scherm met bijvoorbeeld 1024 x 
768 pixels kan op alle 768 lijnen 1024 stippen 
weergeven, wat neerkomt op een totaal van 
ongeveer 786.000 pixels. XGA heeft een 
resolutie van 640 x 480 of 1024 x 768 pixels.

Real Flat CRT-display
De geavanceerde Flat CRT-technologie van 
Philips vermindert de schittering en de 
reflectie op een efficiëntere wijze dan 

conventionele CRT's. Het speciale heldere en 
contrastrijke schaduwmasker houdt de 
lichtere focus vast en voorkomt verkleuringen 
zoals bij standaardbeeldbuizen. Hierdoor 
worden de foto's op het scherm even scherp 
weergegeven als op papier. Doordat rechte 
lijnen ook echt recht zijn maakt dit het kijken 
prettiger. Ook hebt u hebt minder snel last van 
reflectie. Hierdoor raken uw ogen minder 
vermoeid en kunt u foto's op comfortabele 
wijze bekijken.

Heldere en contrastrijke beeldbuis
Deze CRT-beeldbuis is ontworpen om de 
helderheid en het contrast van de weergave te 
vergroten door de bundelstroom van het 
CRT-straalpistool te verhogen.

sRGB geactiveerd
sRGB is een industrienorm die de best 
mogelijke overeenkomst garandeert tussen de 
weergegeven kleuren op uw scherm en die op 
uw afdrukken.

Compatibel met twee platforms
Philips-monitoren zijn compatibel met 
verschillende platforms en kunnen worden 
aangesloten op Macintosh-computers en PC's 
via een VGA-aansluiting.

Loodvrij
Producten met een loodvrij display worden 
ontworpen en gemaakt in overeenstemming 
met de strenge RoHS-normen (European 
Community Restriction of Hazardous 
Substances) van de EU. Deze normen 
beperken het gebruik van lood en andere 
gevaarlijke stoffen die schadelijk zijn voor het 
milieu.

Efficiënt energieverbruik
Als u geld en energie wilt besparen, moet de 
elektrische stroom van de apparatuur worden 
verlaagd.

Voldoet aan MPRII
Wereldwijd de standaardnorm voor de 
toegestane waarde voor elektromagnetische 
straling die wordt uitgezonden door 
monitoren.

Behuizing van vlamvertragend materiaal
Samengesteld PC/ABS-plastic is het sterkste, 
meest vlamvertragende materiaal voor 
behuizing uit de branche. Het betreft een 
moderne samenstelling, gebruikt in de 
ruimtevaart- en automobielsector, maar ook in 
brandmelders. Deze samenstelling voldoet aan 
de strengste brandveiligheidsnormen.
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Beeld/display
• Schermtype: Real Flat-beeldbuis
• Schermgrootte: 17 inch/41 cm
• Fosfor: P22
• Aanbevolen weergavegebied (mm): 306 x 230 mm
• Aanbevolen weergavegebied (inch): 12 x 9 inch
• Puntafstand: 0,25 mm
• Puntafstand (horizontaal): 0,21 mm
• Witchrominantie, 6500K: x = 0,313/y = 0,329
• Witchrominantie, 9300K: x = 0,283/y = 0,297
• Maximale resolutie: 1280 x 1024 bij 60 Hz
• Aanbevolen resolutie: 1024 x 768 bij 85 Hz
• Fabrieksinstellingen: 8 modi
• Fabrieksinstellingen: 640 x 480 bij 60 Hz, 640 x 480 

bij 85 Hz, 720 x 400 bij 70 Hz, 800 x 600 bij 75 Hz, 
800 x 600 bij 85 Hz, 1024 x 768 bij 75 Hz, 1024 x 
768 bij 85 Hz, 1280 x 1024 bij 60 Hz

• Vooringestelde fabrieksmodi: 10 modi
• Videopuntfrequentie: 110 MHz
• Horizontale scanfrequentie: 30 - 71 kHz
• Verticale scanfrequentie: 50 - 160 Hz
• Aanbevolen herhalingsfrequentie: 85 Hz
• Schermverbetering: Polarisator met anti-

schittering, Anti-reflectie, Antistatisch, Hoge 
helderheid, Hoog contrast

• Digitale deflectie
• sRGB
• GTF

Connectiviteit
• Kabels: D-sub videokabel, netsnoer
• Kabelaansluiting: AC-voeding in
• Synchronisatie ingangsimpedantie: 2,2 k ohm
• Video-ingangsimpedantie: 75 ohm
• Niveaus van het video-ingangssignaal: 0,7 Vpp
• Video Sync-ingangssignaal: Aparte synchronisatie
• Video Sync-polariteiten: Positief en negatief

Gebruiksgemak
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: Menutalen, 

Weergave op het scherm

• Bedieningselementen monitor: Helderheid, directe 
toegang, Contrast, directe toegang, High Bright 
Hot Key, Menu, Aan/Uit

• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Turks

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

• Officiële goedkeuringen: BSMI, CCC, CE-
markering, C-Tick, DHS, eK, FCC-B, UL, CSA, 
FDA, GOST, IRAM, MIC, MPR-II, Low Emission, 
NOM, PSB, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Draaivoet: +/- 90°
• Kantelfunctie: -5° tot 13°

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer
• Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

446 x 420 x 475 mm
• Afmetingen verpakking in inches (B x H x D): 

17,6 x 16,5 x 18,7 inch
• Gewicht van het apparaat: 13,5 kg
• Afmetingen van set (B x H x D): 

397 x 382 x 423,5 mm
• Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 

15,6 x 15 x 16,7 inch
• Gewicht van het apparaat (lb): 29,7 lb
• Gewicht (incl. verpakking): 15,4 kg
• Gewicht (incl. verpakking) (lb): 33,95
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 65 °C

Voeding
• Verbruik: 62 W (normaal)
• Uitmodus: rond 1 W
• Power LED-indicator: Uit - knippert groen, In 

bedrijf - groen
• Stroomvoorziening: Ingebouwd, 100 - 264 V AC, 

50/60 Hz
•
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