
ijital CRT, LightFrame™
d
ve kurşunsuz tasarım
Üstün görüntü kalitesi için ilk ve tek çipli Digital Deflection CPU, en iyi keskinlik ve 

parlaklık için LightFrame™ ve ideal ekran boyutu, kurşunsuz çevre dostu tasarımı ile 

107T6, en ileri düzeyde İnternet ve multimedya deneyimi sunar.

Olağanüstü ekran performansı
• Philips'in devrim yaratan gelişmiş Dijital Sapma CPU'su
• LightFrame™ şimdiye kadarki en iyi netliği ve parlaklığı sağlar
• Daha net görüntü için XGA 1024x768 çözünürlük
• Göz yormayan yüksek parlaklıkta, yüksek kontrastlı tüp
• Doğal, bozulmasız ve parlamasız görüntü için real flat CRT
• sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar

Büyük kullanım kolaylığı
• PC ve Mac platformlarıyla uyumluluk

Çevre dostu tasarım
• Kurşunsuz tasarımı çevreye zarar vermez
• Endüstri ortalamasından daha düşük güç tüketimi
• TCO'03 en yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını garanti eder.
• Çevreye duyarlı Energy Star ortağı
• Ateşe dayanıklı kasa ekranı yangından korur
Philips
CRT monitör

17"
real flat XGA
107T60
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Resim/Ekran
• Görüntü ekranı tipi: Real Flat resim tüpü
• Panel Boyutu: 17" / 41 cm
• Fosfor: P22
• Önerilen görüntü alanı (mm): 306 x 230 mm
• Önerilen Görüntü Alanı (inç): 12" x 9"
• Nokta aralığı: 0,25 mm
• Nokta Aralığı (yatay): 0,21 mm
• Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
• Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maksimum Çözünürlük: 60 Hz'de 1280 x 1024
• Tavsiye Edilen Çözünürlük: 85 Hz'de 1024 x 768
• Fabrika Ayar Modları: 8 mod
• Fabrika Ayarları Modu: 60 Hz'de 640 x 480, 85 

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

• Fabrika Önyükleme Modları: 14 mod
• Video Nokta Hızı: 120 MHz
• Yatay Tarama Frekansı: 30 - 71 kHz
• Dikey Tarama Frekansı: 50 - 160 Hz
• Tavsiye edilen Tazeleme Hızı: 85 Hz
• Ekran geliştirme: Parlama Önleyici Polarize 

Yüzey, Anti-Yansıma, Antistatik, Yüksek 
Parlaklık, Yüksek Kontrast

• Dijital saptırma
• LightFrame ™
• sRGB
• GTF

Bağlanabilirlik
• Kablolar: D-sub Video Kablosu, Güç Kablosu
• Sync giriş empedansı: 4.7k ohm
• Video giriş empedansı: 75 ohm
• Video giriş sinyal seviyeleri: 0.7 Vpp
• Video Sync Giriş Sinyali: Ayrı Sync
• Video Sync Kutupları: Pozitif ve Negatif
• Kablo Bağlantısı: AC Güç girişi

Kolaylıklar
• Rahatlık Geliştirmeleri: Menü Dilleri, Ekran Üstü 

Gösterim (On Screen Display)
• Monitör Kontrolleri: Parlaklığa Doğrudan Erişim, 

Kontrasta Doğrudan Erişim, LightFrame, Menü, 
Açık/Kapalı

• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Rusça, 
Korece

• Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC 2B, Windows 
98/ME/2000/XP

• Kanuni Onaylar: CE İşareti, FCC-B, UL, CSA, 
NUTEK, Energy Star, SEMKO, TÜV/GS, TÜV 
Ergo, FDA, EZU, GOST, MEEI, PCBC, CCC, 
BSMI, TCO '03, E2000

• Yana yatma: +/- 90°
• Tilt: -5° - 13°

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: AC Güç Kablosu
• Opsiyonel aksesuarlar: Multimedya ayak
• Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D): 

397 x 383 x 424 mm
• Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -25°C - 65°C
• Ağırlık: 15 kg

Güç
• Uyumluluk: Energy Star, NUTEK, E2000
• Tüketim: 68 W (Tipik)
• Kapalı Modu: 1 W
• Güç LED göstergesi: Kapalı - Yanıp Sönen Yeşil, 

Çalışma - yeşil
• Güç kaynağı: Dahili
•
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ijital Saptırma İşlemcisi
amamen Philips'in geliştirdiği bir yenilik olan, dünyanın 

lk tek çipli CRT çözümü, sync girişinin dijital olarak 
şlenmesi ve kontrol edilmesi için sapmayı ve 

ikroişlemciyi tek bir çipte birleştirir. Bu yaratıcı 
eknoloji, görüntü kalitesine zarar verebilecek elektronik 
arazitleri önler, görüntü titremelerini azaltır ve 
eometriyi iyileştirir. Böylece, daha iyi bir ekran 
erformansı sağlar.

ightFrame ™
onitörün parlaklığını, keskinliğini, kontrastını ve 

engini  geliştirmeye yarayan akıllı ve çığır açan bir 
eknoloji.  LightFrame™ ile geliştirilen görüntüler canlı, 
erçekçi, berrak, çekici ve renklidir.

GA, 1024 x 768 çözünürlük
rafik monitörlerinde ekran çözünürlüğü, ekranın 

ümündeki nokta (piksel) sayısını belirtir. Örneğin, 1024 
 768 piksellik bir ekran, 768 satırın her birinde 1024 
yrı nokta veya yaklaşık 786 bin piksel görüntüleyecek 
zelliktedir. XGA, 640 - 480 veya 1024 - 768 piksel 
özünürlük sağlar.

ontrastı ve parlaklığı yüksek tüp
RT elektron tabancasının ışın akımını artırarak 
örüntü parlaklığını ve kontrastını artıracak şekilde 
asarlanmış bir CRT tüpü.

eal flat CRT ekran
hilips gelişmiş flat CRT teknolojisi klasik bir CRT'ye 
öre parlaklık ve yansımayı daha etkin şekilde azaltır. 
zel çok parlak, yüksek kontrastlı gölge maskesi 

tandart tüplere kıyasla daha keskin bir görüntü elde 
dilmesine yardımcı olur. Resimler, kağıt üzerindeki 
esimler gibi görüntülenir: Görüntüyü izlemek daha 
ahattır. Düz çizgiler gerçekten düzdür. Yansımasız bir 
zleme konumu bulmak çok daha kolaydır. Ayrıca göz 
orgunluğunu azaltarak daha rahat bir izleme deneyimi 
unar.

RGB hazır
ilgisayar çevre  birimlerinin, monitörlerin, işletim 
istemlerinin ve tarayıcıların büyük bir çoğunluğu için 
ptimum hale getirilmiş kalibrasyonlu RGB, çok az veri 
üküyle hassas renk eşleşmesine olanak sağlar.

ift platform uyumluluğu
ok çeşitli platformlarla çalışma yeteneği. Philips 
onitörler, VGA bağlantısı üzerinden PC'ye bağlanabilir 

e Macintosh'a bağlanabilir.

urşunsuz
urşunsuz ekran ürünleri, çevreye zararlı olan kurşunu 
e diğer toksik maddelerin kullanımını kısıtlandıran katı 
vrupa Topluluğu Tehlikeli Maddelerin Kısıtlandırılması 
RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 
tandartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve 
retilmişlerdir.

nerji tasarrufu
üksek tasarruf sağlamak için, cihazın çalıştırılması için 
ereken gücün azaltılması.

CO '03 uyumluluğu
üvenlik, ergonomi ve özellikle elektrik alanlar (AEF) 
onusunda MPR-II'den de daha sıkı bir TCO (İsveç 
rofesyonel Çalışanlar Konfederasyonu) standardı.

Energy Star ortağı
ABD hükümetinin Çevre Koruma Dairesi tarafından 
konulan güç tasarrufu gereksinimlerine uyan bir üretici.

Ateşe dayanıklı kasa
onitörün kasasınd ateşe dayanıklı maddelerin 

ullanılmasıyla, yangına yol açan kazaları azaltan bir 
istem.
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