
 

 

Philips
LCD-skärm

43 cm (17")
SXGA

170C7FS
Elegans spelar roll

Enastående komfort möter snygg stil: Den miljövänliga 170C7 med sin skärm med ren, 
sofistikerad, tvåfärgad inredningsförhöjande design kommer att förändra ditt sätt att se på 
skärmar.

Anpassad design
• Stilfull tvåfärgad design livar upp ditt utrymme
• Bekväma, nedtonade kontroller skapar ett rent utseende
• "Kramig" infattning för en varm, harmonisk design

Bästa bildupplevelse
• Utrustad för Windows Vista
• 5 ms kort svarstid

Miljömedveten design
• För din säkerhet: Ultramodernt brandsäkert hölje i komposit
• En blyfri skärm som skyddar miljön

Fantastisk bekvämlighet
• Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
• Enkelt att justera skärminställningar med Philips SmartControl
• Inbyggd strömtillförsel
• Med en sladdklämma kan du hantera sladdar och hålla ordning på arbetsplatsen



 Tvåfärgad design
Tvåfärgad design kombinerar en glänsande 
svart remsa i mitten av den undre infattningen 
med en främre infattning i silver för att få den 
främre infattningen att se mer slimmad ut. Den 
subtila kontrasten mellan de två inslagen ger liv 
åt inredningen med unika element som är en 
fröjd för ögat.

Design med rent utseende
De bekväma, nedtonade kontrollerna är 
integrerade med märkesdekalen, så att de finns 
vid dina fingertoppar när du behöver dem, men 
de är samtidigt diskreta när de inte används för 
att skapa ett integrerat, skarpt och rent 
utseende som är enkelt men ändå snyggt och 
estetiskt tilltalande.

"Kramig" infattningsdesign
En "kram"-infattning är en specialdesignad 
lutande yta som förenar främre och bakre 
designelement i en varm omfamning, vilket 
skapar ett generellt varmt, harmoniskt och 
följsamt yttre.

Förberedd för Windows Vista
Philips Vista-förberedda bildskärmar är 
utrustade för att visa det här nya visuellt 
sofistikerade och avancerade operativsystemet 
från Windows på ett levande och spännande 
sätt. De är utformade för att höja din 

underhållningsupplevelse, öka din 
produktivitet och hjälpa dig att ha kontroll 
över din datorupplevelse hemma och på 
kontoret genom att göra det lätt, snabbt och 
effektivt att visa, hitta och organisera 
information för arbete eller spel.

5 ms på/av-svarstid
På/av-svarstid är den tid som krävs för ett 
bildelement att gå från aktivt (svart) läge till 
inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva 
läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. 
Kortare svarstider ger snabbare överföringar 
och resultatet blir färre synliga bildartefakter 
vid visning av övergångar i text och bilder. På/
av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av 
affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

Flamsäkert hölje
PC/ABS-plastkomposit är ett branschledande 
höljesmaterial som är tåligt och flamsäkert. 
Det är ett ultramodernt ämne som används 
inom rymd- och bilindustrin samt i 
brandvarnare, och som uppfyller de strängaste 
brandsäkerhetsstandarderna.

Blyfri
Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i 
enlighet med EU-direktivets föreskrifter om 
begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS) 

som syftar till att begränsa bly och andra giftiga 
ämnen som kan skada miljön.

Dubbla ingångar
Med dubbla ingångar får du kontakter för både 
ingående analoga VGA-signaler och ingående 
digitala DVI-signaler.

SmartControl
Programvara för PC som du använder till att 
finjustera bildkvalitet och skärminställningar. 
Philips erbjuder sina användare två alternativ 
för justering av skärminställningar. Antingen 
kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via 
knappar på själva skärmen, eller så kan du välja 
att enkelt och intuitivt justera de olika 
skärminställningarna med hjälp av Philips 
programvara SmartControl.

Inbyggd strömtillförsel
Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte 
längre någon extern nätadapter.

Sladdklämma
En klämma som medföljer bildskärmen och 
som du kan använda till att hantera sladdar och 
hålla ordning på din arbetsplats.
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Bild/visning
• LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, 

Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
• Panelstorlek: 17"/43,2 cm
• Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm
• Bildpunktavstånd: 0,264 x 0,264 mm
• Ljusstyrka: 300 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 700:1
• Antal färger: 16,2 M
• Synfältsvinkel: 160º (H)/160º (V), vid C/R > 10
• Svarstid (medel): 5 ms
• Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
• Optimal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
• VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 56-76 Hz
• sRGB

Anslutningar
• Signalingång: VGA (analog), DVI-D
• Synkingång: Composite Sync, Separat 

synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
• Bekväm användning: OSD (On-screen Display), 

SmartControl
• Bildskärmskontroller: Auto, Justering av ljusstyrka 

(upp/ned), Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/
av

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Ryska, Spanska

• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows 

98/ME/2000/XP/Vista

• Myndighetsgodkännande: CE-märke, EMC, Energy 
Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '99, TÜV/GS, 
TÜV Ergo

• Lutning: -5° till 25°

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, VGA-kabel
• Bruksanvisning

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 482 x 189 x 488 mm
• Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 

19 x 7,4 x 19,2 tum
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

403 x 392 x 171 mm
• Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 

15,9 x 15,5 x 6,7 tum
• MTBF: 50000 (exkl. CCFL 40000) tim
• Relativ luftfuktighet: 20-80 %
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 35 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
• Produktvikt (+stativ): 4,63 kg
• Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 10,2 lb
• Vikt inkl. förpackning: 6 kg
• Vikt inkl. förpackning (i lbs): 13,2

Effekt
• Överensstämmer med: Energy Star
• Förbrukning (aktivt läge): 31 W (medel)
• Förbrukning (inaktivt läge): < 1 W
• Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/

viloläge – gul
• Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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