
 

 

Philips
Širokoúhlý LCD monitor

41cm (16") širokoúhlý řada E
Širokoúhlý 40 cm (15,6")

160E1SB
Displej s formátem 16:9 

HD a lesklým designem
Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu širokoúhlému displeji s rozlišením HD, který je 
připravený pro systém Vista. Model 160E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a 
se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.

Nejlepší poměr cena/výkon
• Připraveno k zobrazování HD obsahu
• Rychlá reakční doba zapnuto/vypnuto 8 ms: skvělé zobrazení textu a grafiky
• SmartContrast 6000:1 pro bohaté detaily černé
• Širokoúhlý displej 16:9 pro nejlepší hraní her a přehrávání videa
• V pohotovostním režimu spotřebuje pouze 0,5 W
• Symbol Energy Star pro energetickou účinnost a nízkou spotřebu energie
• Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí
• Připraven na Windows Vista

Báječná výhoda
• Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3
• Technologie sRGB pro shodu barev mezi zobrazením na monitoru a výtiskem



 Monitor s vysokým rozlišením
Monitor s vysokým rozlišením, jenž je navržen pro 
mimořádnou kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení, je 
zcela připraven pro zdroje s technologií HD, kterými 
jsou například digitální datové terminály HD. 
Monitory pro HD nabízejí takovou kvalitu obrazu, 
která předčí i technologii progressive scan, vyhovují 
přísným normám pro obrazovky HD, jež umožňují 
zobrazení ve vysokém rozlišení, poskytují špičkovou 
kvalitu signálu obrazu díky univerzálnímu připojení 
jak pro analogový signál VGA, tak pro 
nekomprimované digitální připojení DVI, a podporují 
také připojení HDCP. Zobrazují signály 720p 
(1 280 x 720p při 50 a 60 Hz, progresivní) a 1080i 
(1 920 x 1 080i při 50 a 60 Hz, prokládaný).

Širokoúhlý poměr stran 16:9
Poměr stran vyjadřuje šířku obrazu ve srovnání 
s jeho výškou. Širokoúhlý poměr stran 16:9 je 
standardem pro univerzální televizní vysílání i vysílání 
ve vysokém rozlišení a evropskou digitální televizi. 
Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená 
fantastický obraz při hraní her či sledování videa bez 
pruhů nahoře a dole i bez ztráty kvality, ke které 
dochází při vyvažování, upravující velikost obrazu 
pro různě veliké obrazovky.

Snadné řízení formátu obrazu
Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips 
přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu 
a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem 
při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při 
prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu 
a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení 
v poměru obsahu 4:3.

0,5 W v pohotovostním režimu
Spotřeba 0,5 W v pohotovostním režimu je 
výsledkem pokročilého designu a inteligentního 
řízení, které vám pomocí snížení spotřeby energie 
pomáhají jednak chránit životní prostředí, jednak 
ušetřit peníze za účty za energii.

Vyhovuje normám RoHS
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí 
v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se 
omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují 
používání olova a jiných toxických látek 
poškozujících životní prostředí.

Windows Vista ready
Monitory Philips Vista-ready jsou připraveny zobrazit 
nový, vizuálně propracovaný operační systém 
Windows, který je určen ke zkvalitnění vaší zábavy, 
zvýšení produktivity a k lepšímu ovládání práce na 
počítači doma či v kanceláři. Zobrazení, vyhledávání 
a uspořádání informací určených k práci nebo zábavě 
je rychlé, výkonné a snadné.
160E1SB/00

Přednosti
• Dokončení: Lesklý
•

Obraz/displej
• typ LCD panelu: TFT-LCD
• Velikost panelu: 15,6"/39,5 cm
• Poměr stran: 16:9
• Rozteč obrazových bodů: 0,252 x 0,252 mm
• Úhel sledování: 90° (H) / 65° (V), - C/R > 10
• Jas: 250 cd/m²
• SmartContrast: 6000:1
• Kontrastní poměr (typický): 500:1
• Reakční doba (typická): 8 ms
• Optimální rozlišení: 1 366 x 768 při 60 Hz
• Barevnost displeje: 16,7 milionu
• Snímková frekvence: 30–60 kHz (H) / 56–76 Hz 

(V)
• Technologie sRGB

Možnosti připojení
• Vstup signálu: VGA (analogový)
• Vstup synchronizace: Samostatná synchronizace, 

Funkce Sync on Green

Pohodlí
• Pohodlí uživatele: Jas, Nabídka, Auto, Zapnuto/

Vypnuto
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, 

Francouzština, Ruština, Zjednodušená čínština, 
Španělština, Portugalská, Korejská

• Další výhody: Držák standardu VESA 
(75 x 75 mm), Zámek Kensington

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 
Windows 98/2000/XP/Vista, Technologie sRGB

Podstavec
• Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 

50–60 Hz
• Zapnuto: 20 W (typ.)
• Režim vypnuto: <0,5 W

Rozměry
• Výrobek se stojanem (mm): 156 x 303 x 376 mm
• Výrobek bez stojanu (mm): 59 x 244 x 376 mm
• Balení v mm (Š x V x H): 145 x 323 x 439 mm

Hmotnost
• Výrobek se stojanem (kg): 2,7 kg
• Výrobek bez stojanu (kg): 2,51 kg
• Výrobek s obalem (kg): 4,1 kg

Provozní podmínky
• Rozsah teplot (provozní): 0–40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 - 60 °C
• Relativní vlhkost: 20 - 80 %
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 

40 000 hodin

Podpora udržitelného rozvoje
• Životní prostředí a energie: RoHS, Energy Star

Shoda a standardy
• Regulační opatření: Značka CE, FCC, Třída B, UL/

cUL

Skříňka
• Barva: Černá
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