
 

 

Philips
Monitor cu LED-uri

E-line de 15,6''w (39,6 cm)
1366x768 HD

160EL1SB
Afişaj cu LED-uri: Contrastul nu 

a fost niciodată mai bun!!
Acest afişaj ecologic cu LED-uri dispune de un raport de contrast superb de 1000000:1. 
Cu culori naturale, SmartContrast şi finisaj lucios, modelul 160EL1 este alegerea excelentă 
pentru toate nevoile dvs.

Calitate excelentă a imaginii
• Tehnologia cu LED-uri asigură culori naturale
• SmartContrast 1.000.000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate
• Răsp. rapid la Pornire/Oprire, 8 ms: Afișare superbă a textului și imaginilor
• Afișare 16:9 pentru o experienţă optimă a jocurilor și filmelor în format panoramic

Design care completează orice interior
• Finisaj lucios pentru a vă îmbogăţi decorul
• Amprentă mică, pentru a se integra oriunde

Design ecologic
• Afișaj ecologic fără mercur
• Energy Star pentru eficienţă energetică și consum redus
• Respectă standardele RoHS pentru protecţia mediului

Comoditate sporită
• Control ușor al formatului imaginii cu comutare în format panoramic și 4:3
• sRGB asigură uniformizarea culorilor între afișare și tipărire



 Tehnologie cu LED-uri
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc 
o strălucire completă și constantă mai rapid, 
economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin 
mercur, ceea ce permite procesul ecologic de 
reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un 
control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, 
rezultând un raport de contrast foarte înalt. De 
asemenea, oferă o reproducere superioară a 
culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul 
ecran.

Raport SmartContrast 1000000:1

Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast 
și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video 
avansată Philips, combinată cu tehnologia unică 
extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca 
rezultat imagini vibrante. SmartContrast va crește 
contrastul cu un nivel superior de negru și randarea 
exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile 
oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast 
înalt și culori vibrante.

Fără mercur
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri 
nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice 
substanţe naturale, care afectează oamenii și 
animalele. Acest lucru reduce impactul afișajului 
asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la 
fabricare până la scoaterea din uz.

Energy Star 5.0
Energy Star este un program de eficienţă energetică 
sponsorizat de US EPA care a fost adoptat de multe 
alte ţări. Certificarea Energy Star asigură că 
achiziţionaţi un produs care respectă cele mai 
recente standarde privind eficienţa energetică la 
toate nivelurile operaţionale. Monitoarele Philips noi 
sunt certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 și 
respectă sau depășesc standardul. De exemplu, în 
mod inactiv, Energy Star 5.0 necesită un consum 
electric mai mic de 1 watt, în timp ce monitoarele 
Philips consumă mai puţin de 0,5 waţi. Informaţii 
suplimentare se găsesc la www.energystar.gov

Control ușor al formatului imaginii
Controlul ușor al formatului imaginii de la Philips pe 
OSD trebuie comutat de la raportul lungime/lăţime 
de 4:3 la modul ecran lat și invers pentru a potrivi 
raportul lungime/lăţime al afișajului cu conţinutul dvs. 
pentru lucrul cu documente largi fără a derula sau 
pentru a vizualiza fișiere media pe ecran lat în modul 
ecran lat și conţinut fără distorsiuni, cu un raport de 
4:3 la afișarea în modul original.
160EL1SB/00

Repere
• Mod pornit: 9,5 W (metodă de testare EnergyStar •
Imagine/Ecran
• Tip de ecran LCD: TFT-LCD
• Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
• Dimensiune ecran: 15,6 inch / 39,6 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie optimă: 1366 x 768 la 60 Hz
• Timp de răspuns (uzual): 8 ms
• Luminozitate: 250 cd/m²
• SmartContrast: 1.000.000:1
• Distanţă între pixeli: 0,252 x 0,252 mm
• Unghi de vizionare: 110º (H) / 85º (V), la C/R > 5
• Culori afișaj: 16,7 m
• Frecvenţă de scanare: 30 - 60 kHz (H) / 56 - 76 Hz 

(V)
• sRGB

Conectivitate
• Intrare semnal: VGA (Analog)
• Intrare sincronizare: Sincronizare separată, 

Sincronizare la verde

Confort
• Confort utilizator: Luminozitate, Meniu, Automat, 

Activare/Dezactivare
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Rusă, Chineză 

simplificată, Spaniolă, Portugheză, Coreeană
• Alte avantaje: Montare VESA (75x75 mm), Blocare 

Kensington
• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Windows 7/

Vista/XP/2000/98, sRGB

Stand
• Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

5.0)
• Mod Standby: <0,8 W
• Mod Oprit: < 0,5 W
• Indicator LED de funcţionare: Operare - verde, 

Stand by/Sleep - chihlimbar
• Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V CA, 

50/60 Hz

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 303 x 376 x 156 mm
• Produs fără suport (mm): 244 x 376 x 59 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 323 x 439 x 145 mm

Greutate
• Produs fără suport (kg): 2,51 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 4,08 kg
• Produs cu suport (kg): 2,7 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): 0 - 40 °C
• Interval temperatură (stocare): -20 - 60 °C
• Umiditate relativă: 20 - 80 %
• MTBF: 40.000 ore

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, Clasa B, 

UL/cUL

Carcasă
• Culoare: Negru
• Finisaj: Glossy
Data apariţiei 2022-04-21

Versiune: 1.0.2

12 NC: 8670 000 61391
EAN: 87 12581 53360 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
Monitor cu LED-uri
E-line de 15,6''w (39,6 cm) 1366x768 HD

http://www.philips.com

