
 

 

Philips
LCD geniș ekran monitör

41 cm (16") geniș E-line
40 cm/15,6" geniș

160E1SB
Parlak tasarım ile HD 16:9 ekran

Vista ile kullanıma hazır, HD kalitesinde geniş ekran ile daha fazla keyif alın! 160E1, parlak 
bir kaplamayla ve kullanımı kolay özelliklerle birlikte gelir. Tümü ekonomik bir paket içinde.

Paranıza değer
• HD içeriği görüntülemeye hazır
• Hızlı 8-ms Açma/kapama tepki süresi: Mükemmel metin ve grafik görüntüleme
• İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için 6000:1 SmartContrast
• En iyi geniș ekranda oyun oynama ve video izleme deneyimi için 16:9 ekran
• Bekleme modunda sadece 0,5 Watt tüketir
• Enerjide verimlilik ve düșük güç tüketimi için Energy Star
• Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
• Windows Vista kullanımına hazır

Büyük kullanım kolaylığı
• Geniș ve 4:3 görüntü formatları arasında kolay geçiș
• sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar



 Yüksek çözünürlüklü monitör
Yüksek tanımlı (HD) monitör, HD setüstü kutuları 
gibi HD kaynakları için hazırlanmıș yüksek kaliteli 
görüntülerin olağanüstü görüntü kalitesini vermek 
için tasarlanmıș bir ekrandır. HD monitör, analog 
VGA veya sıkıștırılmamıș DVI dijital bağlantılar için 
evrensel bir bağlantı yoluyla yüksek tanımlı, en 
yüksek kalitede görüntü sinyalleri görüntüleyen HD 
ekranları için sıkı standartlara uyarak așamalı 
taramanın ötesinde görüntü kalitesi sunar ve 
HDCP'yi destekler. 720p (50 ve 60 Hz așamalıda 
1280x720p) ve 1080i (50 ve 60 Hz geçmelide 
1920x1080i) sinyaller görüntüler.

16:9 geniș ekran en-boy oranı
En-boy oranı, video görüntüsü genișliğinin 
yüksekliğine oranını ifade etmek için kullanılır. 16:9 
geniș ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek tanımlı 
televizyon ve Avrupa dijital televizyonu için 
standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt 
ve üstünde boșluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü 
farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan 
kalite kaybı olmadan mükemmel oyun ve video 
görüntüleme anlamına gelir.

Kolay görüntü formatı kontrolü
OSD menüsünde bulunan Philips kolay görüntü 
formatı kontrol özelliği, geniș belgeler üzerinde 
çalıșırken geniș ekranlı ortamı geniș ekran modunda 
görüntülemek veya gezdirmek gerekmeden, 4:3 
oranındaki içeriğin bozulmadan görüntülenmesi 
amacıyla ekranın en-boy oranını geniș belgelerinizin 
oranına eșitlemek üzere 4:3 en-.boy oranı ile geniș 
ekran modları arasında geçiș yapılmasını sağlar.

0,5 Watt Bekleme modu
Bekleme modunda 0,5 Watt güç tüketimi, enerji 
tüketimini azaltarak enerji faturalarınızda gerçekten 
tasarruf ederken, çevreyi koruma konusunda 
payınıza düșeni yapmanıza yardımcı olan bir akıllı 
mühendislik ve gelișmiș tasarım fonksiyonudur.

RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek 
kurșun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını 
sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması 
(RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 
standartlarına uyumlu olarak tasarlanmıș ve 
üretilmișlerdir.

Windows Vista kullanımına hazır
Vista kullanımına hazır Philips monitörler, eğlence 
deneyiminizi, verimliliğinizi artırmak ve evinizdeki, 
ofisinizdeki bilgisayar deneyiminizi kontrol etmenize 
yardımcı olmak, iș veya oyun için bilgi görüntüleme, 
bulma ve düzenleme ișlemlerini hızla, verimli ve kolay 
bir șekilde gerçekleștirmek için tasarlanmıș, görsel 
olarak gelișmiș ve yüksek sistem gereksinimleri olan 
bu yeni Windows ișletim sistemini canlı ve heyecan 
verici bir șekilde görüntülemeye hazırdır.
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Özellikler
• Eğilme: -5/20 derece • Kaplama: Parlak
•

Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: TFT-LCD
• Panel Boyutu: 15,6 inç/39,5 cm
• En-boy oranı: 16:9
• Piksel aralığı: 0,252 x 0,252 mm
• İzleme açısı: 90º (Y) / 65º (D), C/R > 10 ise
• Parlaklık: 250 cd/m²
• SmartContrast: 6000:1
• Kontrast oranı (tipik): 500:1
• Tepki süresi (tipik): 8 ms
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1366 x 768
• Ekran renkleri: 16,7 M
• Tarama Frekansı: 30 - 60 kHz (Y) / 56 - 76 Hz (D)
• sRGB

Bağlantı
• Sinyal Giriși: VGA (Analog)
• Sync Giriși: Ayrı Sync, Sync Yeșil

Kullanılabilirlik
• Kullanıcı rahatlığı: Parlaklık, Menü, Otomatik, Açık/

Kapalı
• OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Rusça, 

Basitleștirilmiș Çince, İspanyolca, Portekizce, 
Korece

• Diğer kolaylıklar: VESA montaj (75x75mm), 
Kensington kilidi

• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: DDC CI, Windows 98/
2000/XP/Vista, sRGB

Stand

Güç
• Güç LED göstergesi: Çalıșma - yeșil, Bekleme/uyku 

- Sarı
• Güç kaynağı: Dahili, 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Açık modu: 20 W (tip.)
• Kapalı modu: < 0,5 W

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 156 x 303 x 376 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 59 x 244 x 376 mm
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 145 x 323 x 439 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 2,7 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 2,51 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 4,1 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0 - 40 °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20 - 60 °C
• Bağıl nem: 20 - 80 %
• MTBF: 40.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: RoHS, Energy Star

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CE İșareti, FCC, Sınıf B, UL/cUL

Kasa
• Renk: Siyah
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