
igitalized Real-Flat CRT คุ้มค่าและดูสบายตา
d
ปราศจาก
ด้วยคุณสมบัต
Flat CRT ที่ใ
สิทธิภาพการท

ประส
• Digi
• ฮอต
• XGA
• หลอ
• หลอ
• sRG

สะดว
• ใช้ไ
• การต

เป็นม
• ผลิต
• สิ้นเ
• MPR
• เพื่อ
สารตะกั่ว
ิ Digital Deflection CPU, one-touch brightness enhancement, หลอดภาพ Real 
ห้ความสว่างสูง และขนาดหน้าจอที่ยอดเยี่ยม โทรทัศน์รุ่น 107T7 จึงมีประ
ำงานที่โดนใจคุณ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารตะกั่ว

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

ดภาพ CRT ชนิด Real flat ให้ภาพเป็นธรรมชาติ ปราศจากความบิดเบี้ยวและแสงสะท้อน
ดภาพที่มีความสว่างและความคมชัดสูง ดูสบายตา
B ทำให้สีของภาพพิมพ์ถูกต้องตรงตามสีของภาพบนจอภาพ

กยิ่งขึ้น
ด้ทั้งระบบ PC และ Mac
ิดตั้งด้วยระบบ Plug-and-play ที่ใช้งานแสนง่าย

ิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากโลหะไร้สารตะกั่วช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมของเรา
ปลืองพลังงานน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมประเภทนี้
II ให้ความปลอดภัยด้วยการจำกัดการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ความปลอดภัยของคุณ: ตัวเครื่องทำจากวัสดุทนไฟที่ใช้เป็นส่วนประกอบยานอวกาศ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: หลอดภาพ Real Flat
• ขนาดจอภาพ: 17 นิ้ว/41 ซม.
• Phosphor: P22
• พื้นที่แสดงผลที่แนะนำ (มม.): 306 x 230 มม.
• พื้นที่แสดงผลที่แนะนำ (นิ้ว): 12" x 9"
• ระยะห่างระหว่างจุด: 0.25 มม.
• ช่องห่างระหว่างจุด (แนวนอน): 0.21 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: 10 โหมด
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 110 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 71 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 50 - 160 Hz
• อัตรารีเฟรชที่แนะนำ: 85 Hz
• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: 

โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า, ป้องกันแสงสะท้อน, ป้องกั
นไฟฟ้าสถิต, ความสว่างสูง, ความเปรียบต่างสูง

• การหักเหแสงแบบดิจิตอล
• sRGB
• GTF

การเชื่อมต่อ
• สาย: สายเคเบิล D-sub Video, สายไฟ
• การต่อสายเคเบิล: ไฟ AC เข้า
• ความต้านทานของซิงค์อินพุต: 2.2k โอห์ม
• ความต้านทานของอินพุตวิดีโอ: 75 โอห์ม
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
• สัญญาณอินพุตของซิงค์วิดีโอ: Separate Sync
• ขั้วของซิงค์วิดีโอ: บวกและลบ

สะดวกสบาย
• ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: ภาษาของเมนู, 

การแสดงข้อมูลบนจอ
• การควบคุมจอภาพ: ตั้งค่าความสว่างได้โดยตรง, ตั

้งค่าความเปรียบต่างได้โดยตรง, ฮอตคีย์ปรั
บความสว่าง, เมนู, เปิด/ปิดเครื่อง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
เกาหลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี

• การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์: DDC 2B, 
Windows 98/ME/2000/XP

• การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: BSMI, CCC, 
เครื่องหมาย CE, C-Tick, DHS, eK, FCC-B, UL, 
CSA, FDA, GOST, IRAM, MIC, MPR-II, แผ่รังสีต่ำ, 
NOM, PSB, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo

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

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC
• คู่มือผู้ใช้

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

446 x 420 x 475 มม.
• ขนาดกล่อง (นิ้ว) (กว้าง x สูง x ลึก): 

17.6 x 16.5 x 18.7 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

397 x 382 x 423.5 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กว้าง x สูง x ลึก): 

15.6 x 15 x 16.7 นิ้ว
• น้ำหนักของเครื่อง: 13.5 กก.
• น้ำหนักตัวเครื่อง (ปอนด์): 29.7 lb
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 15.4 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (ปอนด์): 33.95
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0ฐC ถึง 40ฐC
• ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -25ฐC ถึง 65ฐC

กำลังไฟ
• การใช้ไฟฟ้า: 62 W (ทั่วไป)
• โหมดปิด: ประมาณ 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ปิด - กะ

พริบเป็นสีเขียว, ทำงาน - สีเขียว
• แหล่งจ่ายไฟ: ภายในตัว, 100-264 VAC, 50/60 Hz
•
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ลกที่กำหน
ามแม่เหล็ก
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ึ่งเป็นหลอดภาพ CRT ตั
บชิปตัวเดียว โดยการรวมระ

เข้ากับ Microcontroller 
ระมวลผลและ
าณเข้าโดยวิธีดิจิตอล 
ังกล่าวช่วยป้องกันสั
ีผลเสียต่อการคุณภาพของภาพ
ั่นไหว พั
่วยให้จอมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ว่าง
ับความสว่างได้ทั

ามสว่างที่ดีที่สุดสำหรั
อร์เน็ต เกมส์ หรือโปรแกรมมั
ามารถชมภาพได้อย่างสบายตา 
ับโปรแกรมแต่ละประ

ด 1024 x 768
 ความละ
ดจากจำนวนจุด (พิกเซล) ทั
ย่างเช่น จอภาพขนาด 1024 x 
สดงจุดสีได้ 1024 

ึ่งมีอยู่ทั้งหมด 768 เส้น 
าณ 786,000 พิกเซล ระดับ XGA 
ด 640 x 480 หรือ 1024 x 768 

ิด Real flat
ั ้นสูงของ Philips 
งสะท้อนได้อย่างมีประ
T ทั่วไป Shadow mask 
รือความสว่างสูงในแบบพิเศษ 
ชัดขึ้นและขจัด 'Color blooming' 
ภาพมาตรฐาน 
มีลักษณะเหมือนภาพบนกระ
ย่างสบายตาขึ้น เส้นตรงจะ
ราศจากการสะท้อน 
องสายตา 
ด้สบายตาขึ้น

สว่างและความคมชัดสูง
แบบมาให้มีความสว่างและ
สดงภาพด้วยการเพิ่มกระ
องปืนรังสีของ CRT

สาหกรรมที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสีสั
อและกระดาษพิมพ์ของคุณ

ไปใช้กับระบบต่างๆ ได้ 
ามารถเชื่อมต่อกับ PC 
 VGA และเชื่อมต่อกับ Macintosh 

ศจากสารตะกั
ผลิตตรงตามมาตรฐาน 
Restriction of Hazardous 
่างเข้มงวดซึ่งห้ามการใช้สารตะ
ี่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

งใช้ในการทำให้อุปกรณ์ทำงาน 
้จริง

MPRII
ดระดับการแพร่กระ
ไฟฟ้าของจอแสดงผลไว้อย่างเ
์เด่น


