Πολιτική ελαττωµάτων πίξελ στα επίπεδα µόνιτορ της Philips
Η Philips προσπαθεί να παρέχει προϊόντα άριστης ποιότητας. Χρησιµοποιούµε µερικές από τα πιο προηγµένες διεργασίες κατασκευής της αγοράς και
ασκούµε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Ωστόσο, τα ελαττώµατα πίξελ ή υποπίξελ στις οθόνες LCD TFT που χρησιµοποιούνται στα µόνιτορ επίπεδης οθόνης
είναι µερικές φορές αναπόφευκτα. Κανένας κατασκευαστής δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι οθόνες θα είναι χωρίς ελαττώµατα πίξελ, αλλά η Philips
εγγυάται ότι κάθε µόνιτορ µε απαράδεκτο αριθµό ελαττωµάτων θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται σύµφωνα µε την εγγύηση. Η ανακοίνωση αυτή εξηγεί
τους διαφορετικούς τύπους ελαττωµάτων πίξελ και ορίζει τα αποδεκτά επίπεδα ελαττωµάτων για κάθε τύπο. Για να δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση
σύµφωνα µε την εγγύηση, ο αριθµός ελαττωµάτων πίξελ σε µια οθόνη LCD TFT πρέπει να υπερβαίνει αυτά τα αποδεκτά επίπεδα. Παραδείγµατος χάρη, δεν
επιτρέπεται παραπάνω από 0,0004% των υποπίξελ σε ένα µόνιτορ 15 ιντσών XGA να είναι ελαττωµατικά. Επιπλέον, επειδή ορισµένοι τύποι ή συνδυασµοί
ελαττωµάτων πίξελ είναι περισσότερο αισθητά από άλλα, η Philips θέτει ακόµη υψηλότερα πρότυπα για αυτά.

Πίξελ και υποπίξελ
Το πίξελ, ή εικονοστοιχείο, αποτελείται από τρία υποπίξελ στα βασικά χρώµατα κόκκινο, πράσινο και µπλε. Πολλά πίξελ µαζί συνθέτουν µια εικόνα. ?Οταν
όλα τα υποπίξελ ενός πίξελ είναι αναµµένα, τα τρίχρωµα υποπίξελ µαζί εµφανίζονται ως ένα ενιαίο λευκό πίξελ. ?Οταν όλα είναι σβηστά, τα τρίχρωµα
υποπίξελ µαζί εµφανίζονται ως ένα ενιαίο µαύρο πίξελ. ?Αλλοι συνδυασµοί αναµµένων και σβηστών υποπίξελ εµφανίζονται ως ενιαία πίξελ άλλων
χρωµµάτων.
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Τύποι ελαττωµάτων πίξελ
Τα ελαττώµατα πίξελ και υποπίξελ εµφανίζονται στην οθόνη µε διάφορους τρόπους. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ελαττωµάτων πίξελ και αρκετοί τύποι
ελαττωµάτων υποπίξελ µέσα σε κάθε κατηγορία.
Ελαττώµατα φωτεινής κουκκίδας Τα ελαττώµατα φωτεινής κουκκίδας εµφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που είναι πάντα αναµµένα ή στη θέση "ΟΝ".
Ακολουθούν οι τύποι ελαττωµάτων φωτεινής κουκκίδας:

Δύο παρακείμενα αναμμένα υποπίξελ:
Ενα αναµµένο, κόκκινο, πράσινο ή µπλε υποπίξελ - Κόκκινο + Μπλε = Μοβ
- Κόκκινο + Πράσινο = Κίτρινο
- Πράσινο + Μπλε = Κυανό (Ανοιχτό Μπλε)

Τρία παρακείµενα αναµµένα υποπίξελ (ένα άσπρο πίξελ)

Ελαττώµατα µαύρης κουκκίδας Τα ελαττώµατα µαύρης κουκκίδας εµφανίζονται ως πίξελ ή υποπίξελ που είναι πάντα σβηστά ή στη θέση "OFF". Ακολουθούν
οι τύποι ελαττωµάτων µαύρης κουκκίδας:

Ενα µαύρο υποπίξελ

∆ύο ή τρία παρακείµενα σβηστά υποπίξελ

Εγγύτητα ελαττωµάτων πίξελ
Επειδή τα ελαττώµατα πίξελ και υποπίξελ του ίδιου τύπου που είναι κοντά το ένα στο άλλο πιθανόν να είναι περισσότερο αισθητά, η Philips καθορίζει επίσης
τις αποδεκτές αποκλίσεις για τα ελαττώµατα εγγύτητας πίξελ.
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Αποδεκτές αποκλίσεις ελαττωµάτων πίξελ
Για να δικαιούστε επισκευή ή αντικατάσταση λόγω ελαττωµάτων πίξελ κατά την περίοδο της εγγύησης, η οθόνη TFT LCD ενός µόνιτορ επίπεδης οθόνης
Philips πρέπει να έχει ελαττώµατα πίξελ ή υποπίξελ που υπερβαίνουν τις αποδεκτές αποκλίσεις που σηµειώνονται στους παρακάτω πίνακες.
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