
 

 

Philips
LCD monitor

43 cm (17”)
SXGA

170B7CS
Veľmi pohodlné zobrazovanie pre 

obchodných používateľov
Pomocou diaľkovej správy monitora SmartManage prostredníctvom LAN, záruky Philips 
Perfect Panel™ a celej rady pohodlných funkcií, prináša model 170B7 vynikajúce a 
pohodlné zobrazovanie za veľmi atraktívne celkové náklady na vlastníctvo.

Najlepšia cena
• Plne vybavené pre systém Windows Vista
• Kompatibilita so SmartManage umožňuje výhodný manažment založený na sieti LAN
• Spotreba energie nižšia než je priemer

Vynikajúci obrazový výkon
• Obrazovka bez chybných bodov podľa normy ISO 13406-2 trieda I
• 5 ms rýchly čas odozvy
• SXGA rozlíšenie 1 280 x 1 024 dáva ostrejší obraz
• Duálny vstup akceptujúci analógový VGA a digitálny DVI signál

Maximálne pohodlie pri maximálnej produktivite
• Nastavenie naklonenia, natočenia a výšky pre ideálnu polohu pozerania

Vynikajúce praktické funkcie
• Port USB pre pohodlné pripájanie periférnych zariadení
• Jednoduchá úprava nastavení displeja s funkciou Philips SmartControl
• Zabudované reproduktory pre zvuk bez neporiadku na stole



 Pripravené pre Windows Vista
Monitory Philips pripravené pre systém 
Windows Vista sú plne vybavené pre ostré a 
úžasné zobrazovanie v tomto novom, vizuálne 
prepracovanom a náročnom operačnom 
systéme Windows. Sú navrhnuté tak, aby 
zvýšili vašu produktivitu a pomohli vám 
zvládnuť prácu s počítačom doma aj v 
kancelárii, pričom zrýchlia, zefektívnia a uľahčia 
prezeranie, vyhľadávanie a organizáciu 
informácií používaných pri práci alebo zábave.

Smart Manage zapnuté
SmartManage je systém na monitorovanie, 
správu a kontrolu stavu zobrazovacích 
zariadení a poskytovanie vzdialenej podpory 
užívateľom v obtiažnej situácii - to všetko cez 
sieť LAN.

Nižšia spotreba energie
Na prevádzku zariadenia stačí menej 
elektrickej energie.

PerfectPanel™
Svetlé a tmavé body sú chybami LCD panela. 
Zatiaľ, čo niektorí výrobcovia stále považujú 
svetlé a tmavé chybné body na LCD paneli za 
nevyhnutnú súčasť výrobného procesu, 
spoločnosť Philips to nerobí. Monitory od 
spoločnosti Philips, ktoré vyhovujú norme ISO 
13406-2 Trieda I, sa vyrábajú s nulovou 
toleranciou pre chyby LCD panelov a vzťahuje 

sa na ne celosvetovo platná záruka Perfect 
Panel™ spoločnosti Philips, ktorá zaručuje 
opravu alebo výmenu každého LCD monitora, 
ktorý zobrazuje čo i len jeden chybný svetlý 
alebo tmavý bod.

5 ms čas odozvy zapnutia/vypnutia
Čas odozvy zapnutia - vypnutia je čas potrebný 
pre bunku tekutého kryštálu, aby prešla z 
aktívneho (čierneho) do neaktívneho (bieleho) 
stavu a späť do aktívneho (čierneho) stavu. 
Meria sa v milisekundách. Rýchlejší je lepší: 
nižší čas odozvy znamená rýchlejšie prechody, 
vďaka čomu sa vytvára menej viditeľných 
rušení obrazu na displeji pri prechode textu a 
grafiky. Čas odozvy zapnutia - vypnutia je 
dôležité kritérium najmä pri zobrazovaní 
obchodného obsahu, ako napríklad 
dokumentov, grafov a fotografií.

Duálny vstup
Duálny vstup pomocou konektorov pre vstup 
analógového VGA signálu a digitálneho DVI 
signálu.

Kompaktná ergonomická základňa
Kompaktná ergonomická základňa, ktorá sa 
môže nakloniť, otočiť a výškovo nastaviť, takže 
každý používateľ môže monitor umiestniť pre 
maximálny komfort z pozerania a jeho 
efektívnosť.

Port USB 2.0
Port USB umožňuje používateľom pohodlné 
pripájanie multimediálnych zariadení typu plug 
and play, napríklad pamäťových zariadení USB, 
fotoaparátu, prenosného pevného disku, 
webovej kamery, zariadenia PDA, tlačiarne a 
mnohých iných zariadení s podporou 
pripojenia USB. Prakticky umiestnený port 
USB 2.0 na monitore umožňuje prenos 
signálov rozhrania USB 2.0 do počítača. 
Upozorňujeme, že mnohé zariadenia, napríklad 
fotoaparáty alebo pevné disky, vyžadujú 
nezávislé napájanie, pretože ich požiadavky na 
napájanie sú vyššie, než môže zabezpečiť port 
USB na monitore.

SmartControl
Počítačový softvér pre jemné vyladenie a 
nastavenie výkonu obrazu. Spoločnosť Philips 
ponúka užívateľom dve možnosti nastavenia 
obrazovky. Buď navigáciou cez ponuku tlačidiel 
zobrazených na obrazovke alebo 
prostredníctvom softvéru Philips 
SmartControl pre jednoduché nastavenie 
rôznych volieb obrazovky prirodzenou cestou.

Vstavané reproduktory
Pár stereo reproduktorov zabudovaných do 
zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné 
pri ich nasmerovaní dopredu alebo skryté po 
ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v 
závislosti od modelu a tvaru.
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: 1 280 x 1 024 pixelov, Polarizátor 

proti lesku, Vertikálny pás RGB
• Veľkosť panela: 17"/ 43 cm
• Efektívna viditeľná oblasť: 337,9 x 270,3 mm
• Odstup pixelov: 0,264 x 0,264 mm
• Jas: 300 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 800:1
• Farby displeja: 16,7 mil.
• Uhol zobrazenia: 176º (H)/170º (V), @ C/R > 5
• Čas odozvy (typický): 5 ms
• Chromatičnosť bielej, 6500 K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Chromatičnosť bielej, 9300 K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Maximálne rozlíšenie: 1280 x 1024 pri 75 Hz 

(digitálny vstup)
• Optimálne rozlíšenie: 1280 x 1024 pri 60 Hz 

(digitálny vstup)
• Video frekvencia bodov: 140 MHz
• Horizontálna snímacia frekvencia: 30 - 83 kHz
• Vertikálna snímacia frekvencia: 56 - 76 Hz
• sRGB: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: VGA (Analógový), DVI-D, 

Počítačový zvukový vstup
• Zvukový výstup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 

1x
• USB: 1 x USB 2.0
• Synchronizačný vstup: Kombinovaná 

synchronizácia, Oddelená synchronizácia, 
Synchronizácia na zelenej

• Celkový odpor video vstupu: 75 ohm
• Synchr. celkový vstupný odpor: 2,2 k ohm
• Úrovne signálu video vstupu: 0,7 Vpp

Vybavenie a vlastnosti
• Vstavané audio: 2 W RMS x 2 stereo reproduktory
• Pohodlie používateľa: Zobrazenie na obrazovke, 

Smart Manage zapnuté
• Ovládacie prvky monitora: Automatický, 

Ovládanie jasu (Nahor/nadol), Vpravo/vľavo, 
Ponuka (OK), Zapnuté/Vypnuté, Ovlád. hlasitosti

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Taliančina, Ruština, Španielčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington 
uzamknutím, Flexi držiak

• Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

• Regulačné schválenia: Značka CE, EMC, Energy 
Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, 
TÜV Ergo

• Otočný: +/- 60°
• Naklonenie: -5° až 25°
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Audiokábel, USB kábel, 
VGA kábel

• Voliteľné príslušenstvo: Super Ergo Base
• Manuál používateľa: áno

Rozmery
• Rozmery krabice (Š x V x H): 449 x 182 x 452 mm
• Rozmery krabice v palcoch (Š x V x H): 

17,7 x 7,2 x 17,8 palec
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

382 5 x 342 8 x 61 5 mm
• Rozmery zariadenia v palcoch (Š x V x H): 

15,1 x 13,5 x 2,4 palec
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

382 5 x 387 2 x 198 7 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch 

(Š x V x H): 15,1 x 15,2 x 7,8 palec
• Rozsah prispôsobenia výšky: 60 mm
• Rozsah prispôsobenia výšky (palce): 2,4 palec
• MTBF: 50 000 hodín
• Relatívna vlhkosť: 20 % - 80 %
• Rozsah teploty (prevádzkový): od 5 °C do 40 °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 5,2 kg
• Hmotnosť produktu (+stojan) (v librách): 11,5 lb
• Hmotnosť vrátane balenia: 6,5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia (v librách): 14,3 libier 

(7,3 kg)

Príkon
• Je v súlade s: Energy Star
• Spotreba (zapnutý): 33 W (typicky)
• Spotreba (vypnutý): < 1 W
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - zelená, 

Pohotovostný režim/spánok - jantárová
• Zdroj napájania: Vstavaný, 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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