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1. Fontos

6 PásodperFig Pielŉtt ~jra Fsatlakoztatná a
hálózati illetve az egyenáraP~ tápkábelt.

1. Fontos
Ez az elektronikXs felhasználói kézikönyv
Pindenkinek szól aki a 3hilips Ponitort használja.
A Ponitor használata elŉtt szánjon idŉt e
felhasználói kézikönyv elolvasására. A kézikönyv
fontos inforPáFiókat és Pegjegyzéseket
tartalPaz a Ponitor kezelésérŉl.
Ez a 3hilips garanFia akkor érvényes ha a
készléket rendeltetésének Pegfelelŉ Félra
használták a használati Xtasításnak Pegfelelŉen
és a tXlajdonos bePXtatja az eredeti száPlát
vagy készpénzes nyXgtát aPelyen szerepel a
vásárlás dátXPa a forgalPazó és a típXs neve és
a készlék gyártási száPa.



Kizárólag a Philips által jóváhagyott hálózati
tápkábelt használja. Ha a FsoPagolás esetleg
neP tartalPazza a hálózati tápkábelt kérjk
lépjen kapFsolatba a helyi Párkaszervizzel.
FordXljon a Fogyasztói InforPáFiós
Központ Ügyfélszolgálatához)



1e tegye ki a Ponitort erŉs rezgésnek vagy
tŉdésnek Pťködés közben.



A Ponitort ne sse Peg vagy ejtse le
Pťködés illetve szállítás közben.

Karbantartás


Hogy Pegóvja a Ponitort az esetleges
sérléstŉl ne nyoPja erŉsen az /&' panel
felletét. A Ponitor Pozgatása közben az
ePeléshez Pindig a keretet fogja Peg. Soha
ne ePelje fel a Ponitort ~gy hogy az /&'
panelra teszi a kezét vagy Xjját.



H~zza ki a Ponitor tápkábelét ha hosszabb
ideig neP fogja használni.



H~zza ki a Ponitor tápkábelét ha kissé
nedves kendŉvel kell Pegtisztítania. A
képernyŉ felletét száraz rXhával le lehet
törölni ha a tápfeszltség ki van kapFsolva.
Azonban soha ne használjon szerves
oldószereket Pint példáXl alkoholt vagy
aPPónia alap~ folyadékokat a Ponitor
tisztítására.



Az áraPtés és a készlék Paradandó
károsodásának koFkázatát elkerlendŉ
ne tegye ki a Ponitor por esŉ víz illetve
t~lzottan nedves környezet hatásának.



Ha a Ponitorra folyadék kerl azonnal
törölje le száraz kendŉvel.



Ha a Ponitor belsejébe idegen anyag vagy
víz jXt kérjk azonnal áraPtalanítsa és h~zza
ki a hálózat tápkábelt. EzXtán távolítsa el az
idegen anyagot illetve vizet Pajd szállítsa a
Ponitort a Párkaszervizbe.



1e tárolja vagy használja a Ponitort hŉ
közvetlen napfény vagy rendkívl hideg
hatásának kitett helyen.

1.1 %iztonság óYintézkeGések és
karbantartás
Figyelmeztetések
A jelen dokXPentáFiótól eltérŉ eljárások
használata áraPtést elektroPos ésvagy
PeFhanikai veszélyeket okozhat.
2lvassa el és kövesse ezeket az Xtasításokat
aPikor a Ponitort beköti és használja.
0ťk|Gés k|zben




Tartsa a Ponitort távol a közvetlen
napfénytŉl az igen erŉs fényforrásoktól és
egyéb hŉforrásoktól. Az ilyen környezetnek
való kitétel a Ponitor elszínezŉdését és
rongálódását eredPényezheti.
Távolítsa el a Ponitor közelébŉl az olyan
tárgyakat aPelyek a szellŉzŉnyílásokba
eshetnek illetve Pegakadályozhatják
a Ponitor elektronikXs alkatrészeinek
Pegfelelŉ szellŉzését.



1e zárja el a káva szellŉzŉnyílásait.



A Ponitor elhelyezése elŉtt gyŉzŉdjön
Peg arról hogy a tápkábel és a konnektor
könnyen elérhetŉek.



Ha a Ponitort a hálózati illetve az
egyenáraP~ tápkábel kih~zásával kapFsolja
ki a Pegfelelŉ Pťködés érdekében várjon
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A Ponitor legjobb teljesítPényének
fenntartása és Pinél hosszabb élettartaPa
érdekében kérjk olyan helyen használja a
Ponitort aPely az alábbi hŉPérséklet és
páratartaloPtartoPányba esik.

Megjegyzés
/épjen kapFsolatba szervizteFhnikXssal ha a
Ponitor neP Pťködik Pegfelelŉen illetve ha
neP biztos arról hogy Pilyen eljárást kövessen
ha betartották a Kézikönyv kezelési Xtasításait.

 HŉPérséklet 4 & 329 F
 PáratartaloP 28  relatív
páratartaloP

1.2 Kiegészítŉ megjegyzések
A következŉ alfejezetek az egyes nePzeti
konvenFiókat tartalPazzák Pelyeket ÀgyelePbe
kell venni a terPéknél.

Fontos tájékoztatás a képbeégéssel/
szellemképpel kapcsolatban




0indig aktiváljon egy Pozgó képernyŉvédŉ
prograPot ha a Ponitort ŉrizetlenl hagyja.
0indig aktiváljon egy rendszeres képfrissítŉ
alkalPazást ha a Ponitor PozdXlatlan
tartalPat jelenít Peg. Ha az /&'Ponitor
hossz~ ideig állóképet vagy PozdXlatlan
tartalPat jelenít Peg a kép Åbeéghetµ aPit
ÅXtóképnekµ illetve ÅszellePképnekµ is
neveznek.

Megjegyzések Àgyelemfelhívások
Àgyelmeztetések
Ebben a kézikönyvben a szövegblokkok
Pellett ikonok találhatók és a szöveg félkövér
vagy dŉlt betťvel is kinyoPtatható. Ezek a
blokkok bizonyos Pegjegyzéseket felhívásokat
vagy ÀgyelPeztetéseket tartalPaznak. Ezek a
következŉek

A Åbeégésµ ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ
jól isPert jelenség az /&' panel
teFhnológiában. Az esetek többségében a
Åbeégettµ kép ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ
folyaPatosan eltťnik egy adott idŉ
elteltével ha kikapFsolják a Ponitort.

Megjegyzés
Ez az ikon fontos inforPáFiókat és tippeket
jelöl aPelyek segítségével hatékonyabban tXdja
használni száPítógépét.
Vigyázat
Ez az ikon olyan inforPáFiót jelez Pely
segítségével elkerülheti az esetleges
hardverkárosodást vagy adatvesztést.

Figyelem
Képernyŉvédŉ vagy rendszeres képfrissítŉ
alkalPazás aktiválásának Pellŉzése esetén a
s~lyos Åbeégésµ ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ
tnetei neP szťnnek Peg és neP javíthatók.
Ilyen kárra neP vonatkozik a garanFia.

Figyelem
Ez az ikon veszélyhelyzetre hívja fel a ÀgyelPet
és segítséget ny~jt abban hogy hogyan kerülje el
a probléPát.

Szerviz


A készülékházat kizárólag a szerviz
szakképzett PXnkatársai nyithatják ki.



APennyiben javításhoz illetve
összeszereléshez szükséges dokXPentXPra
van szüksége kérjük lépjen kapFsolatba a
helyi Párkaszervizzel. /ásd a ÅFogyasztói
InforPáFiós Központµ FíPť fejezetet)



A szállítással kapFsolatos inforPáFiókért
lásd a Å0ťszaki adatokµ FíPť fejezetet.



Soha ne hagyja a Ponitort közvetlen
napfényben álló gépkoFsiban
FsoPagtartóban.

1éhány ÀgyelPeztetés Pás forPában is
Pegjelenhet és lehetséges hogy neP kísérik
ŉket ikonok. Ilyen esettekben a ÀgyelPeztetés
speFiális forPátXPát kötelezŉen jelezzük.
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Taking back/Recycling Information for
Customers

1.3 A termék és a csomagolóanyag
megsemmisítése

Philips establishes teFhniFally and eFonoPiFally
viable objeFtives to optiPize the environPental
perforPanFe of the organization s prodXFt
serviFe and aFtivities.

(lektromos és elektronikXs berenGezések
hXllaGékai :(((

FroP the planning design and prodXFtion
stages Philips ePphasizes the iPportant of
Paking prodXFts that Fan easily be reFyFled. At
Philips endoflife PanagePent priParily entails
partiFipation in national takebaFk initiatives
and reFyFling prograPs Zhenever possible
preferably in Fooperation Zith FoPpetitors
ZhiFh reFyFle all Paterials prodXFts and related
paFkaging Paterial) in aFFordanFe Zith all
EnvironPental /aZs and taking baFk prograP
Zith the FontraFtor FoPpany.

This Parking on the prodXFt or on its
paFkaging illXstrates that Xnder EXropean
'ireFtive 2296E& governing Xsed eleFtriFal
and eleFtroniF applianFes this prodXFt Pay
not be disposed of Zith norPal hoXsehold
Zaste. YoX are responsible for disposal of
this eTXipPent throXgh a designated Zaste
eleFtriFal and eleFtroniF eTXipPent FolleFtion.
To deterPine the loFations for dropping off
sXFh Zaste eleFtriFal and eleFtroniF FontaFt
yoXr loFal governPent ofÀFe the Zaste disposal
organization that serves yoXr hoXsehold or the
store at ZhiFh yoX pXrFhased the prodXFt.

YoXr display is PanXfaFtXred Zith high TXality
Paterials and FoPponents ZhiFh Fan be
reFyFled and reXsed.
To learn Pore aboXt oXr reFyFling prograP
please visit
httpZZZ.philips.FoPsitesphilipsglobal
aboXtsXstainabilityoXrenvironPent
prodXFtreFyFlingserviFes.page

YoXr neZ Ponitor Fontains Paterials that Fan
be reFyFled and reXsed. SpeFialized FoPpanies
Fan reFyFle yoXr prodXFt to inFrease the
aPoXnt of reXsable Paterials and to PiniPize
the aPoXnt to be disposed of.
All redXndant paFking Paterial has been
oPitted. :e have done oXr XtPost to Pake the
paFkaging easily separable into Pono Paterials.
Please Ànd oXt aboXt the loFal regXlations on
hoZ to dispose of yoXr old Ponitor and paFking
froP yoXr sales representative.
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2. A monitor beállítása

A talp felszerelése

2. A monitor beállítása

17S4L
1. Helyezze a Ponitort a kijelzŉpanellel lefelé
egy siPa felületre. Figyeljen oda nehogy
PegkarFolja vagy Pegsértse a kijelzŉt.

2.1 Üzembe helyezés
A csomag tartalma

17S4

使用

前请阅读使用说明

2. Fogja Peg a talpat Pindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra
ügyelve arra hogy a hároP vezetŉFsap
a Pegfelelŉ lyXkakba illeszkedjen.

保留备用

17S4LC

Tápfeszültség

VGA opcionális

(2) Ujjal h~zza Peg a talp alján lévŉ Fsavart
hogy a talpat szorosan az oszlophoz
rögzítse.

AuGió opcionális
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2. A monitor beállítása

17S4LC

3. Fogja Peg a talpat Pindkét kezével.
(1) Óvatosan rögzítse a talpat az oszlopra
ügyelve arra hogy a hároP vezetŉFsap
a Pegfelelŉ lyXkakba illeszkedjen.

1. Helyezze a Ponitort a kijelzŉpanellel lefelé
egy siPa felületre. Figyeljen oda nehogy
PegkarFolja vagy Pegsértse a kijelzŉt.

(2) Ujjal h~zza Peg a talp alján lévŉ Fsavart
hogy a talpat szorosan az oszlophoz
rögzítse.

2

2. Pattintsa a talpat a VESA foglalatba.

1
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2. A monitor beállítása

Csatlakoztatás a PC-hez

2.2 A monitor kezelése

17S4L

A kezelŉgombok leírása
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1 Tápfeszültség bePenet

3

2 'VI bePenet (Fsak bizonyos típXsokon)
3 VGA bePenet
4 Kensington lopásgátló zár

7 6

5 AXdió bePenet (17S4/A)

5

A Ponitor tápfeszültségének be
illetve kikapFsolása.

6 Fülhallgató Fsatlakozó (17S4/A)

Csatlakoztatás a számítógéphez

Az 2S' Penü elérése.
Az 2S' beállítás Pegerŉsítése.

1. &satlakoztassa szorosan a hálózati tápkábelt a
Ponitor hátXlján lévŉ aljzathoz.

Az 2S' Penü beállítása.

2. KapFsolják ki a száPítógépet és h~zzák ki
Fsatlakozóját az áraPforrásból.

A SPartPoZer szintszabályozás
kiválasztása

3. &satlakoztassa a Ponitor jelkábelét a
száPítógép hátXlján lévŉ videóFsatlakozóhoz.

A Pegjelenítŉ fényerejének
beállításához.

4. &satlakoztassa száPítógépét és Ponitorját
egy közeli aljzatba.

A Pegjelenítŉ hangerejének
beállításához.

. KapFsolja be a száPítógépet és a Ponitort.
Ha a Ponitor képet jelenít Peg a telepítés
kész.

Visszalépés az elŉzŉ 2S'
szintre.
6

2. A monitor beállítása

Alapinformációk és egyszerť ~tmutatások az
irányító billentyťkh|z

SPartIPage gyorsgoPb. Hat
üzePPód közül választhat
2fÀFe (Iroda) Photo (Fotók)
0ovie (FilPek) GaPe (Játék)
EFonoPy (Gazdaságos) és 2ff
(KikapFsolva).

A fenti 2S' Penüben PegnyoPhatja a
goPbokat a keret elŉlapján a kXrzor
Pozgatásához vagy az OK goPbot a választás
illetve Pódosítás Pegerŉsítéséhez.
Az OSD menü

Az OSD menü leírása
Mi az a képernyŉn megjelenŉ menü OnScreen Display ² OSD "
ValaPennyi Philips /&' Ponitor rendelkezik
képernyŉn Pegjelenŉ (2nSFreen 'isplay 
2S') Penüvel. /ehetŉvé teszi a végfelhasználó
száPára a képernyŉ teljesítPényének
beállítását illetve a Ponitorok fXnkFióinak
közvetlen kiválasztását a képernyŉn Pegjelenŉ
Xtasításablakban. Az alábbiakban látható
egy felhasználóbarát képernyŉn Pegjelenŉ
kezelŉfelület
,QSXW

Az alábbiakban található az 2S' Penü
általános szerkezeti felépítése. Ezt használhatja
referenFiának aPikor késŉbb szeretne
Pódosításokat végezni.
Main menu
Input

Sub menu
VGA

Picture

9*$

Audio

'9,

3LFWXUH

Brightness

0~100

Contrast

0~100

50

SmartContrast

On, Off

Off
2.2

Gamma

1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
0~100

80

Mute

On, Off

Off

Color Temperature

5000K, 6500K, 7500K, 6500 K
8200K, 9300K, 11500K

sRGB

$XGLR

User Define
&RORU

/DQJXDJH

Language

9*$

OSD Settings

'9,

3LFWXUH

&RORU

Setup
/DQJXDJH

&RORU

%ULJKWQHVV



&RQWUDVW



6PDUW&RQWUDVW

2II

*DPPD



26'6HWWLQJV

6HWXS

7

100

Green: 0~100

100

Blue: 0~100

100

Horizontal

0~100

50

Vertical

0~100

50

Transparency

Off, 1, 2, 3, 4

Off

OSD Time Out

5, 10, 20, 30, 60

20

Auto
0~100

V.Position

0~100

Phase

0~100

Clock

0~100

Resolution Notification

On, Off

ON

Reset

Yes, No

No

Information

/DQJXDJH

Red: 0~100

English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, English
Maryar, Nederlands, Português, Português do Brazil,
Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština,
Українська, ࿒፩ၭĭġߨ體፩ၭĭġׁ๊語, 한국어

H.Position

26'6HWWLQJV

3LFWXUH

100

Volume

Color

,QSXW

VGA

DVI

2. A monitor beállítása

Felbontással kapcsolatos nyilatkozat
A Ponitor optiPális teljesítPényét saját
felbontása azaz 128 ò 124 képpont és 6
Hz képfrissítés Pellett ny~jtja. Ha a Ponitort
ettŉl eltérŉ felbontás Pellett kapFsolják be
ÀgyelPeztetŉ üzenet jelenik Peg a képernyŉn
Use 128 ò 124 # 6 Hz for best resXlts.
(Használja az 128 ò 124 képpont felbontást
6 Hzes képfrissítés Pellett a legjobb eredPény
érdekében).

Magasság-beállítás

110mm

A saját felbontásra vonatkozó ÀgyelPeztetés
kikapFsolható az 2S' (2n SFreen 'isplay)
Penü SetXp (Beállítás) Penütételében.

17S4LC
Elforgatás

Fizikai funkció

90°

D|nthetŉség

0°

20
-5

17S4LC

17S4L/17S4LA/17S4LC
Elforgatás
65

-65

17S4LC
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3. Távolítsa el a pántfedelet rögzítŉ Fsavarokat.

2.3 Távolítsa el a talpszerelvényt
VESA konzol használatához
0ielŉtt elkezdené szétszerelni a Ponitortalpat
kövesse az alábbi Xtasításokat hogy elkerülje a
Pegrongálódás és sérülés Pinden forPáját.
17S4L/17S4LA
1. Helyezze a Ponitort a kijelzŉpanellel lefelé
egy siPa felületre. Figyeljen oda nehogy
PegkarFolja vagy Pegsértse a kijelzŉt.

4. A talpszerelvény eltávolítása.

2. A pántfedélbŉl távolítsa el a négy Pylar
dXgót egy laposfejť Fsavarh~zó segítségével.

17S4LC
1. Helyezze a Ponitort a kijelzŉpanellel lefelé
egy siPa felületre. Figyeljen oda nehogy
PegkarFolja vagy Pegsértse a kijelzŉt.
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2. Távolítsa el a pántfedelet
rögzítŉ Fsavarokat.

Megjegyzés
Ez a Ponitor 1 [ 1 PPes rögzítŉfelületet
fogad.

1

100mm
100mm

2
3. A kiolGó gomb lenyomása mellett G|ntse
meg a talpat és cs~sztassa ki.
1

2

10

3. Képoptimalizálás

A gyors feldolgozás és válasz érdekében a
legkorszerťbb teFhnológiával felszerelt a
:indoZs 7tel is koPpatibilis szePbeszökŉ
aniPált ikonalap~ szoftver készen áll arra
hogy a Philips Ponitorokkal Pég jobb élPényt
ny~jtson

3. Képoptimalizálás
3.1 SmartContrast
Mi az"
Egyedülálló teFhnológia aPely dinaPikXsan
elePzi a Pegjelenített tartalPat és
aXtoPatikXsan optiPalizálja a Ponitor
kontrasztarányát a képek Pa[iPális tisztasága
és élvezete érdekében ~gy hogy fokozza
a háttérvilágítást a tisztább élesebb és
fényesebb kép érdekében illetve lejjebb veszi a
háttérvilágítást a sötétebb hátterť képek tiszta
Pegjelentése érdekében.

Üzembe helyezés


Kövesse az Xtasításokat az üzePbe helyezés
elvégzéséhez.



A telepítés befejezése Xtán Pár elindíthatja
a szoftvert.



Ha késŉbb kívánja elindítani kattintson
az asztalon vagy az eszközsoron lévŉ
paranFsikonra.

Miért van szükségem rá"
0inden tartaloPtípXshoz a lehetŉ legtisztább
és szePnek kényelPes kép. A SPart&ontrast
dinaPikXsan szabályozza a kontrasztot és
beállítja a háttérvilágítást a játékok és videoképek
tiszta éles és fényes illetve az irodai PXnka
szövegének tiszta olvasható Pegjelenítése
érdekében. A Ponitor energiafogyasztásának
Fsökkentése költségPegtakaritást és a Ponitor
Pegnövelt élettartaPát eredPényezi.
Hogyan mťk|Gik"
Ha aktiválja a SPart&ontrast prograPot
valós idŉben elePzi a Pegjelenített tartalPat
és beállítja a színeket illetve szabályozza a
háttérvilágítás erejét. Ez a fXnkFió dinaPikXsan
javítja a kontrasztot hogy videók nézegetése
illetve játék közben Pég jobban szórakozzon.

Elsŉ inGítás ² varázsló

3.2 Philips SmartControl Premium
A Philips ~j SPart&ontrol PrePiXP szoftvere
segítségével Ponitorját könnyedén vezérelheti
egy könnyen használható képernyŉn Pegjelenŉ
graÀkXs kezelŉfelület által. A bonyolXlt beállítási
folyaPat Pár a P~lté Pivel ez a felhasználóbarát
szoftver végigvezeti gnt aPikor a felbontás
ÀnoPbeállítását színkalibrálást fázisórajel
beállításokat 5GB fehérpont beállítást stb. végez.
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A SPart&ontrol PrePiXP telepítését
követŉ elsŉ alkaloPPal aXtoPatikXsan
elindítja az elsŉ indítási varázslót.



A varázsló végigvezeti a Ponitor
beállításának lépésein.



A PlXgin (BŉvítPények) Penüben késŉbb
is elindíthatja a varázslót.



További lehetŉségek beállítására is van Pód
a varázsló nélkül ha a Standard (1orPál)
panelba lép.

3. Képoptimalizálás

InGítás StanGarG 1ormál panellel
AGjust %eállítás menü


Az AdjXst (Beállítás) Penü lehetŉvé teszi a
Brightness (Fényerŉ) &ontrast (Kontraszt)
és 5esolXtion (Felbontás) elePek beállítását.



Az Xtasítások követésével elvégezheti a
beállítást.



A &anFel (0égseP) lehetŉséggel a
felhasználó visszavonhatja az üzePbe
helyezés Pťveleteit.

Color Szín menü
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A &olor (Szín) Penü lehetŉvé teszi az
5GB BlaFk /evel (Feketeszint) :hite Point
(Fehérpont) 'isplay GaPPa (0egjelenítés
gaPPa) &alibration (KalibráFió)
SPartIPage és SPartKolor elePek
beállítását.



Az Xtasítások követésével elvégezheti a
beállítást.



Tekintse Peg az alábbi táblázatot az gn
adatbevitelének Pegfelelŉ alPenü elePeit
illetŉen.



Példa &olor &alibration (SzínkalibráFió).

3. Képoptimalizálás

1. A ÅShoZ 0eµ (0Xtasd Peg) elindítja a
színkalibráFió oktatóprograPját.
2. Start (Indítás)  elindítja a 6 lépésbŉl álló
színkalibráFiós szekvenFiát.
3. A 4XiFk VieZ (Gyorsnézet) betölti ez
ÅelŉtteXtánaµ képeket.
4. A Cancel (Mégse) goPbra kattintva térhet
vissza a &olor (Szín) indXló képernyŉjére.
. Enable Folor Falibration (SzínkalibráFió
engedélyezése)  alapértelPezésképpen
be van kapFsolva. Ha ninFs bejelölve neP
teszi lehetŉvé a színkalibráFiót és kiszürkíti
a start (Indítás) és 4XiFk VieZ bXttons
(gyorsnézet goPbokat).
6. SzabadalPi inforPáFiókat kell tartalPaznia a
kalibráFiós képerynŉnek.
13
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Elsŉ színkalibrációs képernyŉ



A PrevioXs (Elŉzŉ) goPb le van tiltva aPíg
a Pásodik szín képernyŉre neP lépett.



A 1e[t (Tovább) goPbbal a következŉ
képernyŉre léphet (6 db beállító képernyŉ).



Végül nyissa Peg a File (Fájl) ! Presets
(Elŉre beállított értékek) ablaktáblát.



A &anFel (0égseP) bezárja a
felhasználói felületet és visszatér a plXg in
(bŉvítPények) oldalra.

Eco Power menü

Options Opciók menü
Options (Opciók) >Preferences (Preferenciák)
- &sak akkor aktív ha kiválasztja a PreferenFes
(PreferenFiák) elePet az 2ptions (2pFiók)
legördülŉ Penüben. A ''&&I fXnkFióval
felszerelt de neP táPogatott Pegjelenítŉn
kizárólag a Help (S~gó) és 2ptions (2pFiók)
fülek elérhetŉk.

SmartImage
/ehetŉvé teszi hogy a felhasználók Pódosítsák
a beállításokat hogy a tartaloP szerint a legjobb
Pegjelenítési beállításokat érjék el.
Az EntertainPent (Szórakozás) beállítása esetén
a SPart&ontrast és a SPart5esponse fXnkFiók
engedélyezettek.
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0egjeleníti a jelenlegi preferenFia
beállításokat.



A négyzet bejelölésével engedélyezni lehet
a fXnkFiót. A jelölŉnégyzet kétállás~.



Az Enable &onte[t 0enX (Helyi Penü
engedélyezése) eleP az asztalon
alapértelPezésképpen 2n (Be) értékre

3. Képoptimalizálás

van állítva. Az Enable &onte[t 0enX (Helyi
Penü engedélyezése) Penün láthatóak
a SPart&ontrol PrePiXP választható
lehetŉségei ~gyPint a SeleFt Preset (Elŉre
beállított érték választása) és TXne 'isplay
(0egjelenítŉ hangolása) az asztal jobb
kattintásra Pegjelenŉ helyi Penüjében.
A 'isabled (/etiltva) választásával
eltávolíthatja a SPart&ontrol PrePiXP
elePet a jobb kattintásra Pegjelenŉ helyi
Penübŉl.
 Az Enable Task Tray PenX (TálFaPenü
engedélyezve) ikon alapértelPezésképpen
On (Be) értékre van állítva. Az Enable
Fonte[t PenX (Helyi Penü engedélyezése)
Pegjeleníti a SPart&ontrol PrePiXP
tálFaPenüjét. A tálFaikonra végzett jobb
kattintás Pegjeleníti a Help (S~gó)
TeFhniFal SXpport (0ťszaki táPogatás)
Penülehetŉségeit. &heFk for Update
(Frissítés keresése) AboXt (1évjegy) és E[it
(Kilépés). APikor az Enable task (Feladat
engedélyezése) tálFaPenü le van tiltva a
tálFaikonon Fsak az E[it (Kilépés) eleP
látható.
 A 5Xn at StartXp (FXttatás indításkor)
alapértelPezésképpen be van jelölve (On).
/etiltása esetén a SPart&ontrol PrePiXP
neP indXl rendszerindításkor és neP lesz
a tálFán. A SPart&ontrol PrePiXP indítása
Fsak az asztalon levŉ paranFsikonról vagy a
prograPfájlból lehetséges. Ha ez a négyzet
ninFs bejelölve (/etiltva) neP töltŉdik be
egyik indításkor fXttatásra beállított érték
seP.
 Enable transparenFy Pode (Átlátszóság
Pód engedélyezése) (Fsak :indoZs 7
Vista és ;P). Az alapértelPezett érték 
áttetszŉ.
Options (Opciók) > Audio (Audió) - &sak
akkor aktív ha kiválasztja a AXdio (AXdió) elePet
az Options (OpFiók) legördülŉ Penüben.

Option Lehetŉségek ! Auto Pivot Auto
elforgatás .

Options (Opciók) >Input (Bemenet) - &sak
akkor aktív ha kiválasztja az InpXt (BePenet)
elePet az Options (OpFiók) legördülŉ
Penüben. A ''&&I fXnkFióval felszerelt de
neP táPogatott Pegjelenítŉn kizárólag a Help
(S~gó) és Options (OpFiók) fülek elérhetŉk. Az
összes többi SPart&ontrol PrePiXP fül neP
elérhetŉ.

A ''&&I fXnkFióval felszerelt de neP
táPogatott Pegjelenítŉn kizárólag a Help (S~gó)
és Options (OpFiók) fülek elérhetŉk.
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a következŉ oldalon lévŉ elŉXgró
párbeszédpanelra jXt.


A perF érték PiniPális beállítása  perF.
A Fs~szka alapértelPezésképpen re van
állítva.



A Ponitort neP kell Pás gazdához
hozzárendelni ahhoz hogy a Theft
'eterrenFe (/opásgátlás) üzePPódba
lehessen lépni.
A PI1 létrehozása Xtán a Theft 'eterrenFe
(/opásgátlás) panelen Pegjelenik a Theft
'eterrenFe Enabled (/opásgátlás engedélyezve)
üzenet és látható lesz a PIN Options (PIN
lehetŉségek) goPb



0egjeleníti a SoXrFe (Forrás) Xtasítás panelt
és a jelenlegi forrásbeállítást.



A Theft 'eterrenFe Enabled (/opásgátlás
engedélyezve) üzenet látható.

Az egy bePenettel rendelkezŉ
Pegjelenítŉkön ez a panel neP látható.
Options (Opciók) >Theft Deterrence
(Lopásgátlás) - A Theft 'eterenFe (/opásgátlás)
panel Fsak akkor lesz aktív ha a legördülŉ PlXg
in (BŉvítPények) Penüben kiválasztja a Theft
'eterrenFe 0ode (/opásgátlás üzePPód)
elePet.



'isable Theft 'eterrenFe 0ode
(/opásgátlás üzePPód letiltása) a paneles
képernyŉt a következŉ oldalon nyitja Peg.



A PIN Options (PIN lehetŉségek) goPb
Fsak akkor érhetŉ el PiXtán a felhasználó
létrehozta a PINt. A goPb biztonságos PIN
Zeboldalt nyit Peg.



Help S~gó menü
Help (S~gó) ! User 0anXal (Felhasználói
kézkönyv)  &sak akkor aktív ha kiválasztja a
User 0anXal (Felhasználói kézikönyv) elePet
a Help (S~gó) legördülŉ Penüben. A ''&
&I fXnkFióval felszerelt de neP táPogatott
Pegjelenítŉn kizárólag a Help (S~gó) és Options
(OpFiók) fülek elérhetŉk.

A Theft 'eterrenFe (/opásgátlás) fXnkFió
engedélyezéséhez kattintson az On (Be)
goPbra aPire elŉbXkkan a következŉ képernyŉ


A felhasználó kizárólag 49 száPjegyet
tartalPazó PI1t adhat Peg.



A PI1 Pegadása Xtán az AFFept (Elfogad)
goPbra kattintással a felhasználó
16
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Help (Súgó) >Version (Verzió) - &sak akkor
aktív ha kiválasztja a Version (Verzió) elePet
a Help (S~gó) legördülŉ Penüben. A ''&
&I fXnkFióval felszerelt de neP táPogatott
Pegjelenítŉn kizárólag a Help (S~gó) és Options
(OpFiók) fülek elérhetŉk.

használhatók. Pipa jel PXtatja a jelenleg
kiválasztott értéket. A legördülŉ Penübŉl
a FaFtory Preset (Gyári beállítás) is
elŉhívható.


Tune Display Megjelenítŉ hangolása
² 0egnyitja a SPart&ontrol PrePiXP
vezérlŉpXltot.

v SmartImage - Az aktXális beállítások
ellenŉrzése Off (Ki) OffiFe (Iroda)
Photo (Fotó) 0ovie (FilP) GaPe (Játék)
EFonoPy (Gazdaságos).
Tálcamenü engeGélyezve
A tálFaPenü Pegjeleníthetŉ ha a jobb
egérgoPbbal a tálFán levŉ SPart&ontrol
PrePiXP ikonra kattint. Bal kattintással
elindíthatja az alkalPazást.

Conte[t Sensitive menu Helyi menü
A &onte[t Sensitive (helyi) Penü
alapértelPezett beállítása Enabled
(Engedélyezett). Ha bejelölik az Enable &onte[t
0enX (Helyi Penü engedélyezése) elePet
az Options (/ehetŉségek) !PreferenFes
(PreferenFiák) panelben a Penü látható lesz.
A tálFa öt elePet tartalPaz
v Help (Súgó) - A User 0anXal (Felhasználói
~tPXtató) fájl elérése 0egnyitja a User
Manual (Felhasználói útmutató) fájlt az
alapértelPezett böngészŉ ablakában.

A &onte[t 0enX (helyi Penü) négy lehetŉséget
tartalPaz

Technical Support Mťszaki támogatás –
Pegjeleníti a Pťszaki táPogatási oldalt.

v Check for Update (Frissítés keresése) - a
felhasználót a P'I indXló oldalra jXttatja
és ellenŉrzi hogy elérhetŉe a felhasználó
verziójánál ~jabb változat.

v SmartControl Premium – Ha kiválasztják
látható az AboXt (Névjegy) képernyŉ.

v About (Névjegy) - 5észletes hivatkozási
inforPáFiót jelenít Peg a terPékrŉl Pint
példáXl terPékverzió kiadás verziója és
terPéknév.

v Select Preset (Elŉre beállított érték
választása)  HierarFhikXs Penüben PXtatja
a Pentett beállításokat aPelyek azonnal

17

3. Képoptimalizálás

v Exit (Kilépés) – A SPart&ontrol PrePiXP
bezárása
A SPart&ontrol PrePiXP ~jbóli fXttatásához
jelölje ki a SPart&ontrol PrePiXP elePet a
PrograP Penüben dXplán kattintson a P&
ikonra az asztalon vagy indítsa ~jra a rendszert.

Tálcamenü letiltva
APikor a tálFaPenü a preferenFiák Pappában le
van tiltva Fsak az E;IT (Kilépés) eleP elérhetŉ.
Ahhoz hogy teljesen eltávolítsa a SPart&ontrol
PrePiXP elePet a tálFáról tiltsa le a 5Xn at
StartXp (FXttatás indításkor) elePet az Options
(/ehetŉségek) ! PreferenFes (PreferenFiák)
Penüben.
Megjegyzés
A fejezet ábrái kizárólag hivatkozási Félt
szolgálnak. A SPart&ontrol szoftver verziója
elŉzetes értesítés nélkül Pegváltozhat.
5endszeresen ellenŉrizze a hivatalos Portrait
weboldalt www.portrait.FoPdtXnephlenX
inde[ ahonnan letöltheti SPart&ontrol szoftver
legfrissebb verzióját.



Az Align to partition (PartíFióhoz igazítás)
jelölŉnégyzet engedélyezni fogja az ablak
száPára az aXtoPatikXs igazítást ha
elPozdítja a Peghatározott partiFióba.



Válassza ki a kívánt partíFiót az ikonra
kattintva. A partíFió alkalPazásra kerül az
asztalon és az ikon kiePelve jelenik Peg.



Az Identify (Azonosítás) egy gyors
lehetŉséget ad a ráFs Pegtekintésére.

3.3 SmartDesktop ~tmutató
Ablakok áth~zása

SmartDesktop

APint a partíFiók konÀgXrálása Pegtörtént és
az Align to partition (PartíFióhoz igazítás) ki van
választva egy ablak áth~zható a tartoPányba és
aXtoPatikXsan illesztŉdik. Ha az ablak és egér
kXrzor a tartoPányon belül van a tartoPány
kiePelve jelenik Peg.

A SPart'esktop a SPart&ontrol PrePiXPban
található. Telepítse a SPart&ontrol PrePiXP
ot és válassza ki a SPart'esktopot az Options
(opFiók) közül.
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könnyen elérheti az asztalt illetve bárPennyi
ablakot küldhet bárPelyik partíFióra anélkül
hogy áth~zná. Irányítsa a kXrzort az aktív ablak
FíPsorába hogy elérje a legördülŉ Penüt.

Megjegyzés
Ha a tartoPány külsŉ vonala neP látható az
ablak áth~zásakor akkor a ÅShow windows
Fontents while draggingµ (AblaktartaloP
láthatósága áth~zás alatt) le van tiltva. Az
engedélyezéshez
1. A &ontrol Panel (VezérlŉpXlt) Penüben
kattintson a SysteP (5endszer) elePre.

Jobb kattintás menü

2. Kattintson az AdvanFed systeP settings
(Bŉvített 5endszerbeállítások) elePre
(Vista :in7 OS esetében ez a bal oldali
szövegoszlopban található).

Kattinson a jobb egérgoPbbal a 'esktop
Partition (Asztal PartíFió) ikonra a legördülŉ
Penü Pegtekintéséhez.

3. A PerforPanFe (Végrehajtás) szakaszban
kattintson a Settings (Beállítások) elePre.
4. A négyzetben ellenŉrizze az Show window
Fontents while dragging (AblaktartaloP
láthatósága áth~zás alatt fXnkFiót) és
kattintson az OK goPbra.
Egyéb alternatív ~t



Find Windows (Ablakok keresése) –
Bizonyos esetekben a felhasználónak
több ablakot kell küldenie Xgyanarra a
partíFióra. A Find :indows (Ablakok
keresése) fXnkFió Pinden nyitott ablakot
Peg fog PXtatni és a kiválasztott ablakot a
sor elejére fogja helyezni.



Desktop Partition (Asztal Partíció) –
Az 'esktop Partition (Asztal PartíFió)
PegPXtatja az éppen kiválasztott partíFiót
és a felhasználónak gyors változtatásokat
engedélyez bárPely partíFióra
vonatkozóan Pely a legördülŉ Penüben
látható.

Vista
&ontrol Panel (VezérlŉpXlt) ! Personalization
(Testreszabás) ! :indow &olor and
AppearanFe (Ablak szín és Pegjelenés) !
Kattintson az Open &lassiF appearanFe
properties for Pore Folor optionsµ (KlasszikXs
Pegjelenés tXlajdonságok Pegnyitása további
szín opFiókért) fülre ! Kattinson a EffeFtsµ
(Hatások) goPbra ! jelölje ki az Show window
Fontents while dragging (AblaktartaloP
láthatósága áth~zás alatt) elePet.
;P
'isplay Properties (0egjelenítés tXlajdonságai)
! AppearanFe (0egjelenés) ! EffeFts...
(Hatások...) ! jelölje ki az Show window
Fontents while dragging (AblaktartaloP
láthatósága áth~zás alatt) elePet.
:in 7
NinFs Pás elérhetŉ alternatív ~t.
Címsor opciók

Megjegyzés
Ha több Pint egy képernyŉ van Fsatlakoztatva
a felhasználó kiválaszthatja a Félképernyŉt a
partíFió Pegváltoztatásához. A kijelölt ikon az
éppen aktív partíFiót PXtatja.

Az 'esktop partition (Asztal partíFió) az aktív
ablak FíPsorából érhetŉ el. Ìgy gyorsan és
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Jobb kattintás a mťvelet tálcán

Identify Partition (Partíció azonosítása) –
0egjeleníti a ráFsvonalakat az asztalon az
aktXális partíFió száPára.



Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés
Ki) – Engedélyeziletiltja az áth~záskori
aXtoPatikXs illesztés fXnkFiót.



Exit (Kilépés) – Bezárja az 'esktop
Partition (Asztal PartíFió) és 'isplay
TXne (Képernyŉ Hangolás) elePet.
A 'isplay TXne (Képernyŉ Hangolás)
isPételt iniFializálása indítása a start
(Indítás) Penübŉl vagy a paranFsikonnal az
asztalon.

A Pťvelet tálFa szintén tartalPazza a legtöbb
FíPsorban is táPogatott fXnkFiót (a bárPely
partíFióra történŉ aXtoPatikXs ablakküldés
kivételével).

Bal kattintás menü
A 'esktop Partition (Asztal PartíFió) ikonon
bal kattintással gyorsan tXd aktív ablakot küldeni
bárPely partíFióra anélkül hogy át kellene
h~znia. Az egérgoPb felengedésével az ablakot
elküldi a kijelölt partíFióra.
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Find Windows (Ablakok keresése) –
Bizonyos esetekben a felhasználónak
több ablakot kell küldenie Xgyanarra a
partíFióra. A Find :indows (Ablakok
keresése) fXnkFió Pinden nyitott ablakot
Peg fog PXtatni és a kiválasztott ablakot a
sor elejére fogja helyezni.



Desktop Partition (Asztal Partíció) –
Az 'esktop Partition (Asztal PartíFió)
PegPXtatja az éppen kiválasztott partíFiót
és a felhasználónak gyors változtatásokat
engedélyez bárPely partíFióra
vonatkozóan Pely a legördülŉ Penüben
látható.



Identify Partition (Partíció azonosítása) –
0egjeleníti a ráFsvonalakat az asztalon az
aktXális partíFió száPára.



Align On/Align Off (Illesztés Be/Illesztés
Ki) – Engedélyeziletiltja az áth~záskori
aXtoPatikXs illesztés fXnkFiót.

3. Képoptimalizálás

SmartDesktop Partíció Meghatározások
1év

Leírás

FXll 'esktop (Teljes
Asztal)

0inden beállítást alkalPaz a teljes asztalon.

Kép

VertiFal (Függŉleges)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két egyforPa
Péretť függŉleges részre osztja azt.
A 927 száPára függŉleges konÀgXráFiót táPogat.

Horizontal
(Vízszintes)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két egyforPa
Péretť vízszintes részre osztja azt.
A 927 száPára vízszintes konÀgXráFiót táPogat.

VertiFal Triple
(HárPas függŉleges)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és hároP egyforPa
Péretť függŉleges részre osztja azt.
A 9 száPára az 1. PartíFió vízszintesen fent a 2. PartíFió
vízszintesen középen a 3. PartíFió vízszintesen alXl.
A 27 száPára az 3. PartíFió vízszintesen fent a 2.
PartíFió vízszintesen középen a 1. PartíFió vízszintesen
alXl.

VertiFal Split /eft
(Függŉleges bal
felosztás)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két függŉleges
részre osztja azt a bal oldal egy egyszeres rész a jobb
oldal két egyforPa Péretť részre lesz felosztva.
A 9 esetén az 1. PartíFió fent a 2. és 3. PartíFió lent.
A 27 esetén az 1. PartíFió lent a 2. és 3. PartíFió fent.

VertiFal Split 5ight
(Függŉleges jobb
felosztás)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két függŉleges
részre osztja azt a jobb oldal egy egyszeres rész a bal
oldal két egyforPa Péretť részre van felosztva.
A 9 esetén az 1. és 2. PartíFió fent a 3. PartíFió lent.
A 27 esetén a 3. PartíFió fent az 1. és 2. PartíFió lent.
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3. Képoptimalizálás

1év

Leírás

Kép

Horizontal Split
Top (Vízszintes felsŉ
felosztás)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két egyforPa
Péretť vízszintes részre osztja azt a felsŉ rész egy
egyszeres rész az alsó két egyforPa Péretť részre lesz
felosztva.
A 9 száPára az 1. Vízszintes PartíFió jobb oldalon a 2.
és 3. Vízszintes PartíFió bal oldalon lesz.
A 27 száPára az 1. Vízszintes PartíFió bal oldalon a 2.
és 3. Vízszintes PartíFió a jobb oldalon lesz.

Horizontal Split
BottoP (Vízszintes
lenti felosztás)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és két egyforPa
Péretť vízszintes részre osztja azt az alsó rész egy
egyszeres rész a felsŉ két egyforPa Péretť részre lesz
felosztva. A 9 esetén az 1. és 2. Függŉleges PartíFió
jobb oldalon a 3. Függŉleges PartíFió bal oldalon lesz.
A 27 esetén az 1. és 2. Függŉleges PartíFió bal oldalon
a 3. Függŉleges PartíFió jobb oldalon lesz.

Even Split (Egyenlŉ
felosztás)

0egállapítja a képernyŉ felbontást és négy egyenlŉ
Péretť részre osztja fel azt.
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4. Mťszaki aGatok
Kép/Megjelenítŉ
0onitorpanel típXsa
Háttérvilágítás
PanelPéret
Képarány
KéppontPéret
Fényerŉ
SPart&ontrast
Kontrasztarány (jellePzŉ)
Válaszidŉ
OptiPális felbontás
/átószög
0egjeleníthetŉ színek száPa
Függŉleges frissítési sebesség
Vízszintes frekvenFia
s5GB
Csatlakoztathatóság
JelbePenet
BePeneti jel (17S4/17S4/&)
AXdió BeKi (17S4/A)
Kényelmi funkciók
Beépített hangszórók
(17S4/A)
Felhasználói kényelPi
szolgáltatások

OS' nyelvek
Egyéb kényelPi fXnkFiók
PlXg and Play koPpatibilitás
Állvány
'önthetŉség
Elforgatás (17S4/&)
0agasságbeállítás (17S4/&)

TFT/&'
/E'
17µ (43.2FP)
4
264 [ 264 PP
2 FdPô
21
11
 Ps
128 [ 124 # 6Hz
17 (V)  16 (F) &5 # ! 1
167 Pillió
6 Hz – 7 Hz
3 kHz – 83 kHz
IGEN
'VI (digitális) VGA (analóg)
Külön szinkron zöld szinkr.
P& aXdió bePenet Fülhallgató Fsatlakozó
1 : [ 2
(17S4/&17S4/)
(17S4/A)
English 'eXtsFh Espaxol ƆƫƫƧƭƩƪƞ Franoais Italiano 0aryar
Nederlands PortXgXrs PortXgXrs do Brazil Polski ǝȀǾǾǷǵǶ
Svenska SXoPi Türkoe ćeåtina ǠǷǽǭȓǺǾȉǷǭ ㅔԧЁ᭛ 
㐕储Ё᭛ ᮹ᴀ䁲 䚐ạ㛨
Kensington típXs~ zár
''&&I s5GB :indows 87Vista;P 0aF OS; /inX[
  2
66
11PP

Tápfeszültség
BekapFsolt állapotban
Energiafogyasztás
(EnergyStar tesztPódszer)

13.6 : (jellePzŉ) 19 : (Pa[) (17S4/A)
13.6 : (jellePzŉ) (17S4/)
13.8 : (jellePzŉ) (17S4/&)
A& bePeneti
A& bePeneti
A& bePeneti feszültség
feszültség
feszültség
23 Va  Hz
1 Va  Hz
11 Va 6 Hz
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4. Mťszaki aGatok

NorPál Pťködés (jellePzŉ)
(17S4/A)
NorPál Pťködés (jellePzŉ)
(17S4/17S4/&)
Alvó Pód (készenléti)
Ki
Hŉleadás
NorPál Pťködés (17S4/A)
NorPál Pťködés
(17S4/17S4/&)
Alvó Pód (készenléti)
Ki
BekapFsolt állapotot jelzŉ /E'
Tápegység
Méretek
TerPék állvánnyal (Sz [ 0a [
Mé)
TerPék állvány nélkül (Sz [ Ma [
Mé)
T|meg
TerPék állvánnyal
TerPék állvány nélkül
TerPék FsoPagolással
Üzemi feltételek
HŉPérséklettartoPány (üzePi)
HŉPérséklettartoPány
(ÜzePen kívül)
5elatív páratartaloP
MTBF

141:

144:

141:

1197:

1191:

1198:

2 : (jell.)
2 : (jell.)
A& bePeneti
feszültség
1 Va  Hz
4812 BTUh

2 : (jell.)
2 : (jell.)
A& bePeneti
feszültség
11 Va 6 Hz
4792 BTUh

2 : (jell.)
2 : (jell.)

4812 BTUh

48 BTUh

46 BTUh

489 BTUh

A& bePeneti feszültség
23 Va  Hz

68 BTUh
68 BTUh
68 BTUh
68 BTUh
68 BTUh
68 BTUh
BekapFsolt Pód Fehér KészenlétiAlvás Pód Fehér (villogó)
Beépített 124 Va 6 Hz
367 ; 393 ; 194 PP (17S4/A17S4/)
367 ; 47 ; 227 PP (17S4/&)
367 ; 319 ; 6 PP
33 kg (17S4/A17S4/)
2 kg (17S4/&)
314 kg
493 kg (17S4/A17S4/)
6166 kg (17S4/&)
& – 4 &
2& – 6&
2 – 8
3  óra

K|rnyezeti
5OHS
EPEAT
&soPagolás
SpeFiÀkXs anyagok
Megfelelés és szabványok

IGEN
Gold (www.epeat.net)
1ban ~jrahasznosítható
1 PV& BF5 Pentes bXrkolat

Elŉírt jóváhagyások

&Ejelölés F&& B osztály SEMKO ET/ BSMI &U V&&I TUVGS
TUVE5GO PSB &TI&K UK5ÁN T&Otan~sítvány

Burkolat
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4. Mťszaki aGatok

Szín
Felület

Feketeezüst
Te[t~ra

Megjegyzés
1. Az EPEAT Gold és Silver Fsak azon országokban érvényes ahol a Philips regisztrálja a terPéket.
/átogassa Peg a www.epeat.net oldalt az gn országára vonatkozó regisztráFiós állapotot illetŉen.
2. Ez az adat elŉzetes értesítés nélkül Pegváltozhat. A prospektXs leg~jabb verziójának letöltéséért
látogassa Peg a www.philips.FoPsXpport oldalt.
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4. Mťszaki aGatok

4.1 Felbontás és elŉre beállított
üzemmóGok
Maximális felbontás
128 [ 124 # 6 Hz (analóg bePenet)
128 [ 124 # 6 Hz (digitális bePenet)
Ajánlott felbontás
128 [ 124 # 6 Hz (digitális bePenet)
V frek. kHz

Felbontás

F. frekv. Hz

3147

72[4

79

3147

64[48

994

3

64[48

6667

3786

64[48

7281

37

64[48

7

3788

8[6

632

4688

8[6

7

4836

124[768

6

62

124[768

73

7998

128[124

73

6389

128[124

62

4477

128[72

986

Megjegyzés
Vegye ÀgyelePbe hogy a Ponitor optiPális
teljesítPényét saját felbontása azaz 128 [ 124
képpont és 6 Hz képfrissítés Pellett ny~jtja.
A lehetŉ legjobb képPinŉség érdekében ezt a
felbontást használja.
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5. Energiagazdálkodás

5. Energiagazdálkodás
APennyiben rendelkezik VESA 'PM
koPpatibilis graÀkXskártyával illetve a P&re
telepített szoftverrel a Ponitor aXtoPatikXsan
képes Fsökkenteni áraPfelvételét aPikor neP
használják. Ha adatbevitelt észlel billentyťzetrŉl
egérrŉl vagy Pás adatbeviteli eszközrŉl a
Ponitor aXtoPatikXsan ´felébredµ. Az alábbi
táblázat PXtatja ennek az aXtoPatikXs
energiatakarékossági szolgáltatásnak az
áraPfelvételi és jeltovábbítási jellePzŉit
Energiagazdálkodás Peghatározása
Fogyasztott
energia

/E' színe

Aktív

BE

Igen

Igen

136 :
(jellePzŉ)
19 : (Pa[)

Fehér

Alvó Pód
(készenléti)

KI

NeP

NeP

2 : (jell.)

Fehér
(villogó)

KikapFsolva

KI





2 : (jellePzŉ)

KI

17S4LL
Energiagazdálkodás Peghatározása
VESA Pód Videó Vszinkr. Fszinkr.

Fogyasztott
energia

/E' színe

Aktív

BE

Igen

Igen

136 :
(jellePzŉ)

Fehér

Alvó Pód
(készenléti)

KI

NeP

NeP

2 : (jell.)

Fehér
(villogó)

KikapFsolva

KI





2 : (jellePzŉ)

KI

17S4LLC
Energiagazdálkodás Peghatározása
VESA Pód Videó Vszinkr. Fszinkr.
Aktív

BE

Igen

Igen

Fogyasztott
energia

/E' színe

138 :
(jellePzŉ)

Fehér

Alvó Pód
(készenléti)

KI

NeP

NeP

2 : (jell.)

Fehér
(villogó)

KikapFsolva

KI





2 : (jellePzŉ)

KI

A Ponitor energiafogyasztásának PegPérésére
az alábbi konÀgXráFiót használtXk.


Saját felbontás 128 [ 124



Kontraszt 

Fényerŉ 2 nit



SzínhŉPérséklet 6 k teljes fehér
Pintázattal

Megjegyzés
Ez az adat elŉzetes értesítés nélkül Pegváltozhat.

17S4LLA

VESA Pód Videó Vszinkr. Fszinkr.
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6. Szabályozási információk

MiniPXP threeyear availability of spare
parts. ProdXFt takebaFk

6. Szabályozási információk
Congratulations!
This prodXFt is T&O &ertiÀed  for SXstainable
IT
T&O &ertiÀed is an international
third party sXstainability FertiÀFation
for IT prodXFts. T&O &ertiÀed.
ensXres that the PanXfaFtXre Xse and reFyFling
of IT prodXFts reÁeFt environPental soFial and
eFonoPiF responsibility. Every T&O &ertiÀed
prodXFt Podel is veriÀed by an aFFredited
independent test laboratory.

&orporate SoFial 5esponsibility
SoFially responsible prodXFtion  working
Fonditions and labor law in PanXfaFtXring
FoXntry



Energy EffiFienFy
Energy efÀFienFy of prodXFt and power
sXpply. Energy Star FoPpliant where
appliFable



EnvironPental ManagePent SysteP
ManXfaFtXrer PXst be FertiÀed aFFording
to either ISO 141 or EMAS



MiniPization of HazardoXs SXbstanFes
/iPits on FadPiXP PerFXry lead
he[avalent FhroPiXP inFlXding
reTXirePents for PerFXryfree prodXFts
halogenated sXbstanFes and hazardoXs
ÁaPe retardants



'esign for 5eFyFling
&oding of plastiFs for easy reFyFling. /iPit
on the nXPber of different plastiFs Xsed.



ProdXFt /ifetiPe ProdXFt Take BaFk
MiniPXP oneyear prodXFt warranty.

PaFkaging
/iPits on hazardoXs sXbstanFes in prodXFt
paFkaging. PaFkaging prepared for reFyFling



ErgonoPiF UserFentered design
VisXal ergonoPiFs in prodXFts with a
display. AdjXstability for Xser FoPfort
(displays headsets) AFoXstiF perforPanFe
– proteFtion against soXnd spikes
(headsets) and fan noise (projeFtors
FoPpXters) ErgonoPiFally designed
keyboard (notebooks)



EleFtriFal Safety PiniPal eleFtroPagnetiF
EPissions Third Party Testing
All FertiÀed prodXFt Podels have been
tested in an independent aFFredited
laboratory.
A detailed Friteria set is available for download
at www.tFodevelopPent.FoP where yoX Fan
also Ànd a searFhable database of all T&O
&ertiÀed IT prodXFts.

This prodXFt has been veriÀed to Peet all the
Friteria in T&O &ertiÀed inFlXding




T&O 'evelopPent the organization behind
T&O &ertiÀed has been an international
driver in the Àeld of SXstainable IT for 2 years.
&riteria in T&O &ertiÀed are developed in
Follaboration with sFientists e[perts Xsers
and PanXfaFtXrers. Organizations aroXnd the
world rely on T&O &ertiÀed as a tool to help
theP reaFh their sXstainable IT goals. :e are
owned by T&O a nonproÀt organization
representing ofÀFe workers. T&O 'evelopPent
is headTXartered in StoFkholP Sweden with
regional presenFe in North APeriFa and Asia.
For Pore inforPation please visit
www.tFodevelopPent.FoP
Technology for you and the planet

(Only for seleFtive Podels)
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6. Szabályozási információk

Lead-free Product

CE Declaration of Conformity

/ead free display proPotes environPentally
soXnd reFovery and disposal of
waste froP eleFtriFal and eleFtroniF
eTXipPent. To[iF sXbstanFes like /ead
has been eliPinated and FoPplianFe
with EXropean FoPPXnity·s stringent
5oHs direFtive Pandating restriFtions on
hazardoXs sXbstanFes in eleFtriFal and eleFtroniF
eTXipPent have been adhered to in order to
Pake Philips Ponitors safe to Xse throXghoXt its
life FyFle.

This prodXFt is in FonforPity with the following
standards

EPEAT
(www.epeat.net)
The EPEAT (EleFtroniF
ProdXFt EnvironPental
AssessPent Tool) prograP
evalXates FoPpXter
desktops laptops and Ponitors based on 1
environPental Friteria developed throXgh
an e[tensive stakeholder FonsensXs proFess
sXpported by US EPA.



EN69126A1129A12
1A12211 (Safety reTXirePent of
InforPation TeFhnology ETXipPent).



EN2221 (5adio 'istXrbanFe
reTXirePent of InforPation TeFhnology
ETXipPent).



EN2421 (IPPXnity reTXirePent of
InforPation TeFhnology ETXipPent).



EN613226 A129A229
(/iPits for HarPoniF &Xrrent EPission).



EN613328 (/iPitation of Voltage
FlXFtXation and FliFker) following provisions
of direFtives appliFable.



269E& (/ow Voltage 'ireFtive).



2418E& (EM& 'ireFtive).



2912E& (ErP 'ireFtive E& No.
12728 IPplePenting 'ireFtive
for Standby and Off Pode power
FonsXPption) and is prodXFed by a
PanXfaFtXring organization on ISO9
level.
The prodXFt also FoPply with the following
standards

EPEAT systeP helps pXrFhasers in the pXbliF
and private seFtors evalXate FoPpare and
seleFt desktop FoPpXters notebooks and
Ponitors based on their environPental
attribXtes. EPEAT also provides a Flear and
Fonsistent set of perforPanFe Friteria for the
design of prodXFts and provides an opportXnity
for PanXfaFtXrers to seFXre Parket reFognition
for efforts to redXFe the environPental iPpaFt
of its prodXFts.
BeneÀts of EPEAT
5edXFe Xse of priPary Paterials
5edXFe Xse of to[iF Paterials
Avoid the disposal of hazardoXs waste EPEAT·S
reTXirePent that all registered prodXFts Peet
ENE5GY STA5·s energy efÀFienFy speFiÀFations
Peans that these prodXFts will FonsXPe less
energy throXghoXt their life.



ISO92413728 (ErgonoPiF
reTXirePent Analysis and FoPplianFe test
Pethods for eleFtroniF visXal displays).



GS EK12211 (GS Park reTXirePent).



prEN2791998 (/ow FreTXenFy EleFtriF
and MagnetiF fields for VisXal 'isplay).



MP5II (MP519981991 /ow
FreTXenFy EleFtriF and MagnetiF fields).



T&O &E5TIFIE' (5eTXirePent for
EnvironPent /abeling of ErgonoPiFs
Energy EFology and EPission T&O Swedish
&onfederation of Professional EPployees)
for T&O versions.
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Energy Star Declaration

the interferenFe by one or Pore of the
following PeasXres

(www.energystar.gov)
As an ENE5GY STA5® Partner we
have deterPined that this prodXFt
Peets the ENE5GY STA5®
gXidelines for energy efÀFienFy.
Note
:e reFoPPend yoX switFh off the Ponitor
when it is not in Xse for a long tiPe.
Federal Communications Commission FCC
1otice 8.S. Only



5eorient or reloFate the reFeiving antenna.



InFrease the separation between the
eTXipPent and reFeiver.



&onneFt the eTXipPent into an oXtlet on
a FirFXit different froP that to whiFh the
reFeiver is FonneFted.



&onsXlt the dealer or an e[perienFed
radioTV teFhniFian for help.
&hanges or PodiÀFations not
e[pressly approved by the party responsible
for FoPplianFe FoXld void the Xser s
aXthority to operate the eTXipPent.

This eTXipPent has been tested and foXnd
to FoPply with the liPits for a &lass B digital
deviFe pXrsXant to Part 1 of the F&&
5Xles. These liPits are designed to provide
reasonable proteFtion against harPfXl
interferenFe in a residential installation.
This eTXipPent generates Xses and Fan
radiate radio freTXenFy energy and if not
installed and Xsed in aFFordanFe with the
instrXFtions Pay FaXse harPfXl interferenFe
to radio FoPPXniFations.

Use only 5F shielded Fable that was sXpplied
with the Ponitor when FonneFting this Ponitor
to a FoPpXter deviFe.
To prevent daPage whiFh Pay resXlt in Àre or
shoFk hazard do not e[pose this applianFe to
rain or e[Fessive PoistXre.
THIS &/ASS B 'IGITA/ APPA5ATUS MEETS
A// 5E4UI5EMENTS OF THE &ANA'IAN
INTE5FE5EN&E&AUSING E4UIPMENT
5EGU/ATIONS.

However there is no gXarantee that
interferenFe will not oFFXr in a partiFXlar
installation. If this eTXipPent does FaXse
harPfXl interferenFe to radio or television
reFeption whiFh Fan be deterPined by
tXrning the eTXipPent off and on the
Xser is enFoXraged to try to ForreFt

FCC Declaration of Conformity
'eFlaration of &onforPity for ProdXFts Marked
with F&& /ogo
8nited States Only

This deviFe FoPplies with Part 1 of the F&&
5Xles. Operation is sXbjeFt to the following two
Fonditions (1) this deviFe Pay not FaXse harPfXl
interferenFe and (2) this deviFe PXst aFFept any
interferenFe reFeived inFlXding interferenFe that
Pay FaXse Xndesired operation.
Commission Federale de la Communication
FCC Declaration
&et éTXipePent a été testé et déFlaré
FonforPe aX[liPites des appareils
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nXPériTXes de Flass BaX[ terPes de
l artiFle 1 'es rqgles de la F&&. &es
liPites sont FonoXes de faoon j foXrir
Xne proteFtion raisonnable Fontre les
interférenFes nXisibles dans le Fadre d Xne
installation résidentielle.

&ependant rien ne peXt garantir l absenFe
d interférenFes dans le Fadre d Xne
installation partiFXliqre. Si Fet appareil est
la FaXse d interférenFes nXisibles poXr
la réFeption des signaX[ de radio oX de
télévision Fe TXi peXt rtre déFelé en
ferPant l éTXipePent pXis en le rePettant
en fonFtion l XtilisateXr poXrrait essayer de
Forriger la sitXation en prenant les PesXres
sXivantes

&ET appareil prodXit Xtilise et peXt éPettre
des hyperfréTXenFes TXi si l appareil n est
pas installé et Xtilisé selon les Fonsignes
données peXvent FaXser des interférenFes
nXisibles aX[ FoPPXniFations radio.



5éorienter oX déplaFer l·antenne de
réFeption.



AXgPenter la distanFe entre l·éTXipePent
et le réFepteXr.



BranFher l·éTXipePent sXr Xn aXtre FirFXit
TXe FelXi Xtilisé par le réFepteXr.



'ePander l·aide dX ParFhand oX d·Xn
teFhniFien Fhevronné en radiotélévision.
ToXtes PodiÀFations n ayant pas reoX
l approbation des serviFes FoPpétents
en Patiqre de FonforPité est sXsFeptible
d interdire j l XtilisateXr l Xsage dX présent
éTXipePent.

N Xtiliser TXe des Fkbles 5F arPés poXr
les FonneFtions aveF des ordinateXrs oX
périphériTXes.
&ET APPA5EI/ NUME5I4UE 'E /A &/ASSE
B 5ESPE&TE TOUTES /ES E;IGEN&ES 'U
5EG/EMENT SU5 /E MATE5IE/ B5OUI//EU5
'U &ANA'A.
E1 5522 Compliance Czech Republic Only

Polish Center for Testing and CertiÀcation
1otice
The eTXipPent shoXld draw power froP a
soFket with an attaFhed proteFtion FirFXit (a
threeprong soFket). All eTXipPent that works
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1orth Europe 1ordic Countries Information

together (FoPpXter Ponitor printer and so on)
shoXld have the saPe power sXpply soXrFe.

Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

The phasing FondXFtor of the rooP s eleFtriFal
installation shoXld have a reserve shortFirFXit
proteFtion deviFe in the forP of a fXse with a
noPinal valXe no larger than 16 aPperes (A).
To FoPpletely switFh off the eTXipPent the
power sXpply Fable PXst be rePoved froP the
power sXpply soFket whiFh shoXld be loFated
near the eTXipPent and easily aFFessible.

Placering/Ventilation
ADVARSEL:
S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.

A proteFtion Park B FonÀrPs that the
eTXipPent is in FoPplianFe with the proteFtion
Xsage reTXirePents of standards PN93T4217
and PN89E621.

Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO
VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
BSMI 1otice Taiwan Only

Ergonomie Hinweis nur Deutschland
'er von Xns gelieferte FarbPonitor entspriFht
den in der VerordnXng über den SFhXtz vor
SFhlden dXrFh 5öntgenstrahlen festgelegten
VorsFhriften.
AXf der 5üFkwand des Gerltes beÀndet siFh
ein AXfkleber der aXf die UnbedenkliFhkeit der
InbetriebnahPe hinweist da die VorsFhriften
über die BaXart von Störstrahlern naFh Anlage
III ʔ  Abs. 4 der 5öntgenverordnXng erfüllt sind.
'aPit Ihr Monitor iPPer den in der =XlassXng
geforderten :erten entspriFht ist daraXf zX
aFhten da
1. 5eparatXren nXr dXrFh FaFhpersonal
dXrFhgeführt werden.
2. nXr originalErsatzteile verwendet werden.
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China RoHS

3. bei Ersatz der Bildröhre nXr eine
baXartgleiFhe eingebaXt wird.

The People s 5epXbliF of &hina released a
regXlation Falled ManagePent Methods for
&ontrolling PollXtion by EleFtroniF InforPation
ProdXFts or FoPPonly referred to as &hina
5oHS. All prodXFts prodXFed and sold for &hina
Parket have to Peet &hina 5oHS reTXest.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen,
die Gr undfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder
weniger.

Ё⬉ᄤֵᙃѻક∵ᶧࠊᷛ䆚㽕∖ Ё
 RoHS ⊩㾘ᷛ⼎㽕∖ ѻકЁ᳝↦᳝ᆇ⠽
䋼ܗ㋴ⱘৡ⿄ঞ䞣
᳝↦᳝ᆇ⠽䋼ܗ㋴

A&HTUNG BEIM AUFSTE//EN
'IESES GE5bTES 'A5AUF
A&HTEN 'A NET=STE&KE5 UN'
NET=KABE/ANS&H/U /EI&HT
=UGbNG/I&H SIN'.
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7. Ügyfélszolgálat& Jótállás
7.1 A Philips síkképernyŉs monitorok
képponthibáira vonatkozó
irányelvei
A Philips azért küzd hogy a legjobb Pinŉségť
terPékeket készítse el. Az iparág legPodernebb
gyártási eljárásait használjXk és szigor~ Pinŉség
ellenŉrzést végzünk. Ennek ellenére Pégis
elŉfordXlhatnak pi[el vagy alpi[elhibák a
TFT Ponitorpaneleken aPelyeket lapos
Ponitorokon használnak. Egyetlen gyártó seP
tXdja garantálni hogy valaPennyi képernyŉje
Pentes legyen a képpont hibáktól de a Philips
garantálja hogy Pinden olyan Ponitort aPely
kifogásolható Pennyiségť képpont hibát
tartalPaz garanFiálisan Pegjavít vagy kiFserél. Ez
a felhívás a különféle képpont hibákat írja le és
Peghatározza az elfogadható szintet Pindegyik
típXsnál. Ahhoz hogy garanFiális javításra vagy
Fserére legyen jogosXlt a TFT Ponitorpanelen
lévŉ pi[elhibák száPának Peg kell haladnia a
küszöbértéket. PéldáXl egy Ponitoron a hibás
alpi[elek száPa neP lehet több az összes alpi[el
4ánál. 5áadásXl Pivel bizonyos képpont
hibák koPbináFiói jobban látszanak ezekben
az esetekben a Philips Pég Pagasabb Pinŉségi
szabványokat állít fel. Ez világszerte alkalPazott
eljárás.

alpixelek

pixelek

Képpontok és alképpontok
Egy képpont vagy képeleP Pely a hároP
alképpontból a hároP elsŉdleges színbŉl
vörösbŉl zöldbŉl és kékbŉl áll. Több képpont
együtt alkot egy képet. APikor egy képpont
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összes alképpontja világít a hároP színes
alképpont egységes fehér képpontként
jelenik Peg. APikor Pind sötét az alképpont
együttesen egységes fekete képpontként jelenik
Peg. A világos és sötét alképpontok egyéb
koPbináFiói Pás egységes színként jelennek
Peg.

Két szoPszédos égŉ alképpont
 Vörös  Kék Bíbor
 Vörös  =öld Sárga
 =öld  Kék &ián (Világoskék)

Képpont hibák típusai
Képpont és alképpont hibák különbözŉképpen
jelennek Peg a képernyŉn. A képpont hibáknak
két kategóriája van és az egyes kategóriákon
belül száPos alképpont hiba szerepel.
HároP szoPszédos világító alképpont (egy
fehér képpont).

Fényes pont hibák.
A fényes pont hibák Pindig világító azaz
´bekapFsoltµ képpontként vagy alképpontként
jelennek Peg. Más szóval a fényes pont egy
olyan alképpont aPely világos Parad a
képernyŉn aPikor a Ponitor sötét Pintát jelenít
Peg. A fényes pont hibák típXsai.

Megjegyzés
A vörös vagy kék színť fényes pont több Pint
 százalékkal világosabb kell hogy legyen a
szoPszédos pontoknál Píg a zöld színť fényes
pont 3 százalékkal világosabb a szoPszédos
pontoknál.

Egy égŉ vörös zöld vagy kék alképpont.
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Fekete pont hibák
A fekete pont hibák Pindig sötét azaz
´kikapFsoltµ képpontként vagy alképpontként
jelennek Peg. Más szóval a fekete pont
egy olyan alképpont aPely sötét Parad a
képernyŉn aPikor a Ponitor világos Pintát
jelenít Peg. A fekete pont hibák típXsai.

észrevehetŉk a Philips Pegadja a közelségi
határokat a hibákhoz.

Képpont hiba határok
Ahhoz hogy pi[elhibák Piatti garanFiális
javításra vagy Fserére legyen jogosXlt a Philips
lapos Ponitorban lévŉ TFT Ponitorpanelen
lévŉ pi[el illetve alpi[elhibák száPának Peg
kell haladnia az alábbi táblázatokban szereplŉ
küszöbértéket.

Képpont hibák k|zelsége
Mivel az azonos képpont és alképpont hibák
aPelyek egyPáshoz közel vannak jobban

Fe1YES KePPO1T HIBÁK
1 világító alpi[el
2 egyPás Pelletti világító alpi[el
3 egyPás Pelletti Pegvilágító alpi[el (egy fehér pi[el)
Két fényes képponthiba közötti távolság
Minden fajtáj~ fényes képponPt hiba összesen

ELFOGADHATÐ S=I1T
3
1

1 PP vagy több
3

FEKETE KePPO1T HIBÁK
1 sötét alpi[el
2 egyPás Pelletti sötét alpi[el
3 egyPás Pelletti sötét alpi[el
Távolság két fekete ponthiba között
Mindenfajta fekete ponthiba

ELFOGADHATÐ S=I1T
 vagy kevesebb
2 vagy kevesebb

1 PP vagy több
 vagy kevesebb

gSS=ES KePPO1T HIBA
Mindenfajta világos képpont hiba

ELFOGADHATÐ S=I1T
 vagy kevesebb

Megjegyzés
1. 1 vagy 2 egyPás Pelletti alpi[elhiba

1 ponthiba

2. Ez a Ponitor Pegfelel az ISO924137 elŉírásainak. I. osztály~ koPpatibilitás. (ISO924137
ErgonóPiai elŉírások elePzések és Pegfelelŉségi tesztPódszerek elektronikXs Pegjelenítŉkhöz)
3. Az ISO924137 a korábban ISO1346 néven isPert és az International Organisation for
Standardisation (ISO) által visszavont szabványt váltja le 281113.
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7.2 Ügyfélszolgálat és Jótállás
Az gn térségre érvényes garanFiális fedezettel és a további táPogatási igényekkel kapFsolatos
részletekért látogassa Peg a www.philips.FoPsXpport weboldalt. Az alábbi látható helyi Philips
ügyfélszolgálati száPon is felveheti a kapFsolatot.
Elérhetŉségi adatok a 1Y8GAT-E8RÐPA térségre vonatkozóan
Ország

CSP

Forró drót szám

Ár

1yitvatartási idŉ

AXstria

5TS

43 81 26

½ 7

Mon to Fri  9aP  6pP

BelgiXP

EFare

32 78 281

½ 6

Mon to Fri  9aP  6pP

&yprXs

AlPan

8 92 26

Free of Fharge

Mon to Fri  9aP  6pP

'enPark

InfoFare

4 32 8761

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

Finland

InfoFare

38 9 229 198

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

FranFe

Mainteq

33 82161 168

½ 9

Mon to Fri  9aP  6pP

GerPany

5TS

49 183 386 83

½ 9

Mon to Fri  9aP  6pP

GreeFe

AlPan

3 8 3122 1223

Free of Fharge

Mon to Fri  9aP  6pP

Ireland

&elestiFa

33 1 61 1161

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  8aP  pP

Italy

Anovo Italy

39 84 32 41

½ 8

Mon to Fri  9aP  6pP

/X[ePboXrg

EFare

32 26 84 3 

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

Netherlands

EFare

31 9 4 63

½ 1

Mon to Fri  9aP  6pP

Norway

InfoFare

47 227 82

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

Poland

MSI

48 223491

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

PortXgal

Mainteq

8 78 92

Free of Fharge

Mon to Fri  8aP  pP

Spain

Mainteq

34 92 888 78

½ 1

Mon to Fri  9aP  6pP

Sweden

InfoFare

46 8 632 16

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

Switzerland

ANOVO &H 41 2 231 2116

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  9aP  6pP

/oFal Fall tariff

Mon to Fri  8aP  pP

United KingdoP &elestiFa

44 27 949 69
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Kg=eP- eS KELET-E8RÐPAI térség elérhetŉségei
Ország

Hívók|zpont CSP

Ügyfélszolgálati telefonszám

BelarXs

NA

IBA

37 17 217 3386
37 17 217 3389

BXlgaria

NA

/AN ServiFe

39 2 96 236

&roatia

NA

M5 ServiFe /td

38 (1) 64 1111

&zeFh 5ep.

NA

AsXpport

42 272 188 3

Estonia

NA

FUJITSU

372 6199(General)
372 619972(workshop)

Georgia

NA

Esabi

99 322 91 34 71

HXngary

NA

ProÀ ServiFe

36 1 814 88(General)
36 1814 86(For AO& Philips only)

Kazakhstan

NA

&lassiF ServiFe I.I.F. 7 727 3971

/atvia

NA

ServiFeNet /V

371 6746399
371 2726399

/ithXania

NA

UAB ServiFenet

37 37 416(general)
37 7488 (for Philips)

MaFedonia

NA

AM&

389 2 31297

Moldova

NA

&oPel

373222243

5oPania

NA

Skin

4 21 211969

5Xssia

NA

&PS

7 (49) 64 6746

Serbia&Montenegro

NA

KiP TeF d.o.o.

381 11 2 7 684

Slovakia

NA

'atalan ServiFe

421 2 49271

Slovenia

NA

P& H.and

386 1 3 8 24

the repXbliF of BelarXs NA

ServiFeBy

 37 17 284 23

TXrkey

NA

TeFpro

9 212 444 4 832

NA

Topaz

3844 2 64 9

NA

&oPel

38 62744422

Ukraine

Elérhetŉségi adatok a LATI1-AMERIKAI térségre vonatkozóan
Ország
Brazil
Argentina

Hívók|zpont

Ügyfélszolgálati telefonszám
872411

VerPont

8 333 86

Elérhetŉségi adatok Kínára vonatkozóan
Ország

Hívóközpont

Ügyfélszolgálati telefonszám

China

PCCW Limited

4008 800 008
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Elérhetŉségi adatok eS=AK-AMERIKÁRA vonatkozóan
Ország

Hívóközpont

Ügyfélszolgálati telefonszám

U.S.A.

EPI - e-center

(877) 835-1838

Canada

EPI - e-center

(800) 479-6696

Elérhetŉségi adatok az APMEA térségre vonatkozóan
Ország

ASP

Ügyfélszolgálati
telefonszám

1yitvatartási idŉ

AXstralia

AGOS NET:O5K
PTY /T'

13 36 386

Mon.aFri. 9aP3pP

8 67447

Mon.aFri. 83aP3pP

New =ealand VisXal GroXp /td.
Hong Kong
MaFaX

Hong Kong
&oPpany SPart Pi[els Tel 82 2619 9639
TeFhnology /td.
MaFaX
Tel (83)8987

Mon.aFri. 9aP6pP
Sat. 9aP1pP

India

5E'INGTON IN'IA
/T'

Tel 1 8 42 6396
SMS PHI/IPS to 6677

Mon.aFri. 9aP3pP

Indonesia

PT. &O5MI&
SE5VISIN'O
PE5KASA

622148986
(&XstoPer Hotline)
6288881986
(&XstoPer Hotline)

Mon.aThX. 8312 13
173
Fri. 83113 13173

Korea

AlphasFan 'isplays InF

16613

Mon.aFri. 9aP3pP
Sat. 9aP1pP

Malaysia

5/ogiF Sdn Bhd

63 12 3336

Mon.aFri. 81aPpP
Sat. 83aP123aP

Pakistan

TVONI&S Pakistan

92213631

SXn.aThX. 1aP6pP

Singapore

Philips EleFtroniFs
Singapore Pte /td
(6) 6882 3966
(Philips &onsXPer &are
&enter)

Mon.aFri. 9aP6pP
Sat. 9aP1pP

Taiwan

FETE&.&O

Mon.aFri. 9  18

Thailand

A[is &oPpXter SysteP
(662) 934498
&o. /td.

Mon.aFri. 83aPa3pP

SoXth AfriFa

&oPpXter 5epair
TeFhnologies

11 262 386

Mon.a Fri. 8aPapP

Israel

EastroniFs /T'

1867

SXn.aThX. 818

VietnaP

84 8 382487
Ho &hi Minh &ity
FPT ServiFe InforPatiF
84 113.62666
&oPpany /td.  Ho &hi
'anang &ity
Minh &ity BranFh
84 113.62666
&an tho ProvinFe

823199

39
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Philippines

EA Global SXpply
&hain SolXtions InF.

(2) 67777 63946

Mon.aFri. 83aPa3pP

ArPenia
Azerbaijan
Georgia
Kyrgyzstan
Tajikistan

Firebird serviFe Fentre

97 14 8837911

SXn.aThX. 9  18

Uzbekistan

Soniko PlXs Private
Enterprise /td

99871 27846

Mon.aFri. 9  18

TXrkPenistan

TeFhnostar ServiFe
&entre

(99312) 46733 4697 Mon.aFri. 9  18

Japan

ࡈࠖ࠶ࡊࠬࡕ࠾࠲
ࠨࡐ࠻ࡦ࠲


0120-060-530

40

Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

8. Hibaelhárítás és GYIK

8. Hibaelhárítás és GYIK



Ellenŉrizze neP görbülte el egyik
érintkezŉ seP a Ponitorkábelben.



Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a száPítógép
be van kapFsolva.

8.1 Hibaelhárítás

Az A8TO gomb nem mťk|dik

Ez az oldal a felhasználó által kijavítható
probléPákkal foglalkozik. Ha a probléPa
továbbra is fennáll lépjen kapFsolatba a Philips
ügyfélszolgálat képviselŉjével.



Általános problémák

Megjegyzés
Az AXto fXnkFió neP alkalPazható 'VI'igital
('VIdigitális) Pódban Pivel neP szükséges.

1incs kép A bekapcsolt állapotot jelzŉ LED
nem világít




Gyŉzŉdjön Peg arról hogy Pegfelelŉen
Fsatlakozik a hálózati tápkábel a Ponitor
hátXljához illetve a hálózati konnektorhoz.

Füst vagy szikra látható jelei

Elŉször gyŉzŉdjön Peg arról hogy a
Ponitor elején lévŉ üzePkapFsolót goPb
OFF (KI) helyzetben van Pajd nyoPja Peg
hogy ON (BE) helyzetben legyen.



Ne hajtson végre sePPiféle hibaelhárítást



A biztonság érdekében azonnal h~zza
ki a Ponitor hálózati Fsatlakozóját a
dXgaszolóaljzatból.



Azonnal lépjen kapFsolatba a Philips
ügyfélszolgálati képviselŉjével.

1incs kép A bekapcsolt állapotot jelzŉ LED
fehér színť


Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a száPítógép
be van kapFsolva.



Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a jelkábel
Pegfelelŉen Fsatlakozik a száPítógéphez.



Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a Ponitor
videokábelének dXgójában egyik érintkezŉtť
seP görbült el. APennyiben igen javítsa
Peg vagy Fserélje ki a kábelt.



Elképzelhetŉ hogy az Energiatakarékos
fXnkFió aktív

Az aXto fXnkFió kizárólag VGAAnalog
(VGAanalóg) Pódban Pťködik. Ha az
eredPény neP elfogadható az OS'
Penüben elvégezheti a kézi beállításokat.

Képproblémák
A kép nincs k|zépen


Állítsa be a kép helyzetét az OS'
fŉPenüjében levŉ ÅAXtoµ eleP segítségével.



Állítsa be a kép helyzetét az OS' Fŉ
kezelŉszervek SetXp (Beállítás) Penüpontja
Phase&loFk (FázisÓrajel) elePének
segítségével. Ez Fsak VGA Pódban Pťködik.

A kép remeg a képernyŉn


A képernyŉn a k|vetkezŉ üzenet látható

Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a jelkábel
Pegfelelŉen Fsatlakozik a grafikXskártyához
vagy a P&hez.

Függŉleges vibrálás tapasztalható

Attention

Check cable connection



Gyŉzŉdjön Peg arról hogy a Ponitor
videokábele Pegfelelŉen Fsatlakozik a
száPítógéphez. (Kérjük olvassa el a Gyors
telepítési ~tPXtatót is).
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Állítsa be a kép helyzetét az OS'
fŉPenüjében levŉ ÅAXtoµ eleP segítségével.



Szüntesse Peg a függŉleges sávokat az
OS' Fŉ kezelŉszervek SetXp (Beállítás)
Penüpontja Phase&loFk (FázisÓrajel)

8. Hibaelhárítás és GYIK

A kép torznak tťnik. A sz|veg életlen.

elePének segítségével. Ez Fsak VGA
Pódban Pťködik.



Vízszintes vibrálás tapasztalható

Állítsa be a P& Pegjelenítési felbontását
a Ponitor ajánlott natív felbontásának
Pegfelelŉen.

=|ld, v|r|s, kék, s|tét vagy fehér képpontok
jelennek meg a képernyŉn


Állítsa be a kép helyzetét az OS'
fŉPenüjében levŉ ÅAXtoµ eleP segítségével.



Szüntesse Peg a függŉleges sávokat az
OS' Fŉ kezelŉszervek SetXp (Beállítás)
Penüpontja Phase&loFk (FázisÓrajel)
elePének segítségével. Ez Fsak VGA
Pódban Pťködik.



A „bekapcsolt állapotot jelzŉ” lámpa fénye t~l
erŉs, és zavaró.


A ÅbekapFsolt állapotot jelzŉ fényt az
OS' Fŉ kezelŉszervek SetXp (Beállítás)
Penüpontja power /E' (bekapFsolt
állapotot jelzŉ /E') elePének segítségével
állíthatja be.
További inforPáFiókért olvassa el a Fogyasztói
tájékoztatóközpontok listát és lépjen kapFsolatba
a Philips ügyfélszolgálati PXnkatársával.

A kép homályosnak halványnak vagy t~l
s|tétnek tťnik


Az OS' segítségével állítsa be a
kontrasztot és a fényerŉt.

Az „utókép”, „beégés” vagy „szellemkép”
tünetei nem szťnnek meg, miután kikapcsolják
a monitort.


Ha az /&'Ponitor hossz~ ideig állóképet
vagy PozdXlatlan tartalPat jelenít Peg a
kép Åbeéghetµ aPit ÅXtóképnekµ illetve
ÅszellePképnekµ is neveznek. A Åbeégésµ
ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ jól isPert
jelenség az /&' panel teFhnológiában.
Az esetek többségében a Åbeégettµ kép
ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ folyaPatosan
eltťnik egy adott idŉ elteltével ha
kikapFsolják a Ponitort.



Mindig aktiváljon egy Pozgó képernyŉvédŉ
prograPot ha a Ponitort ŉrizetlenül hagyja.



Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítŉ alkalPazást ha az /&'Ponitor
PozdXlatlan tartalPat jelenít Peg.



A Paradó képpontok a Podern
folyadékkristályos teFhnológia norPális
velejárói. További részletekért lásd a
képpontokra vonatkozó szabályzatot.

8.2 SmartControl Premium GYIK
K1.

Ha a monitort másik PC-hez
csatlakoztatom, a SmartControl
Premium használhatatlanná válik. Mit
tegyek"

Válasz Indítsa ~jra a P&t és nézze
Peg Pťködike a SPart&ontrol
PrePiXP. APennyiben neP el kell
távolítania Pajd ~jra kell telepítenie a
SPart&ontrol PrePiXP prograPot
hogy Peggyŉzŉdjön a Pegfelelŉ
eszközPeghajtó telepítését illetŉen.
K2.

Képernyŉvédŉ vagy rendszeres képfrissítŉ
alkalPazás aktiválásának Pellŉzése
esetén a s~lyos Åbeégésµ ÅXtóképµ vagy
ÅszellePképµ tünetei neP szťnnek Peg és
neP javíthatók. Ilyen kárra neP vonatkozik
a garanFia.

A SmartControl Premium eleinte
megfelelŉen mťk|dik, de valami miatt
ez nem tart sokáig és elromlik. Mit
tehetek"

Válasz Ha az alábbi intézkedéseket tette
akkor elképzelhetŉ hogy a Ponitor
illesztŉprograPját ~jra kell telepíteni.
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GrafikXs vezérlŉkártya Fseréje



Videó illesztŉprograPfrissítése

8. Hibaelhárítás és GYIK



Az operáFiós rendszeren végzett
tevékenység pl. szervizFsoPag vagy javítás
telepítése



A :indows Update fXttatása és Ponitor
illetve videó illesztŉprograP frissítése



A :indowst ~gy indították el hogy a
Ponitor ki volt kapFsolva vagy neP volt
Fsatlakoztatva.



Ennek kiderítéséhez a jobb egérgoPbbal
kattintson a My &oPpXter (Sajátgép)
elePre Pajd kattintson a Properties
(TXlajdonságok) ! Hardware (Hardver) !
'eviFe Manager (Eszközkezelŉ) elePre.



K3.

változatát használja aPely teljesen
táPogatja a ''&&I Fsatolót. Kérjük
töltse le a legfrissebb illesztŉprograPot
a graÀkXskártyához a Pegfelelŉ
Fég weboldaláról. Telepítse az
illesztŉprograPot. Távolítsa el a
SPart&ontrol PrePiXP prograPot és
telepítse isPét ~jra.

Attention

Theft Deterence is Enabled

Ha a ÅPlXg and Play Monitorµ tételt látja
a Monitor alatt akkor ~jra kell telepítenie.
Egyszerťen távolítsa el a SPart&ontrol
PrePiXP prograPot és telepítse ~jra.

K5.

A SmartControl Premium telepítése
és a SmartControl Premium fülre
kattintás után semmi sem jelenik meg
egy ideig, illetve meghibásodást jelzŉ
üzenet olvasható. Mi t|rtént"

Válasz A Philips Szervizközpontnak jogában áll
indokolt azonosítási és engedélyezési
adatokat kérni hogy lehetŉségében
álljon azonosítani a Ponitor tXlajdonosát.

Válasz /ehet hogy a graÀkXs vezérlŉkártyájának
lapkakészlete neP koPpatibilis a
SPart&ontrol PrePiXP prograPPal.
Ha az gn graÀkXs vezérlŉkártyjája
a fent ePlített Párkák közük való
próbálja Peg letölteni a legfrissebb
graÀkXs kártya illesztŉprograPot a
Pegfelelŉ Fég weboldaláról. Telepítse
az illesztŉprograPot. Távolítsa el a
SPart&ontrol PrePiXP prograPot és
telepítse isPét ~jra.

8.3 Általános GYIK
K1

Amikor üzembe helyezem a monitort,
mi a teendŉ, ha a képernyŉn a
´Cannot display this video mode”
1em jeleníthetŉ meg ez a videó mód
üzenet látható"

Válasz A monitor ajánlott felbontása 128 x
124 #6 Hz.

Ha ezXtán seP Pťködik akkor sajnáljXk
a graÀkXs vezérlŉkártya neP táPogatott.
Kérjük Àgyelje a Philips weboldalát
a rendelkezésre álló SPart&ontrol
PrePiXP illesztŉprograPfrissítéseket
illetŉen.
K4.

Elfelejtettem a Theft Deterrence
Lopás elleni funkció PI1-kódját. Mit
tehetek ilyenkor"

Ha a Product Information
Termékinformációk elemre kattintok,
csupán részleges információk jelennek
meg. Mi t|rtént"

Válasz /ehet hogy a graÀkXs vezérlŉkártyája
illesztŉprograPjának neP a legfrissebb
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H~zza ki a kábeleket Pajd Fsatlakoztassa a
P&t a korábban használt Ponitorhoz.



A :indows Start Penüben jelölje
ki a Settings (Beállítások)&ontrol
Panel (VezérlŉpXlt) elePet. A &ontrol
Panel (VezérlŉpXlt) ablakban jelölje
ki a Megjelenítŉ ikont. A Megjelenítŉ
vezérlŉpanelben jelölje ki a ´Settingsµ
(Beállítások) fület. A beállítások fülön a
´desktop areaµ (asztal területe) panelben
Pozgassa a Fs~szkát 128 [ 124 képpont
értékre.

8. Hibaelhárítás és GYIK



Nyissa Peg az ´AdvanFed Propertiesµ
(SpeFiális tXlajdonságok) fület állítsa a
képfrissítést 6 Hzre Pajd kattintson az
OK goPbra.



Indítsa ~jra a száPítógépet és isPételje
Peg a 2. és 3. lépést hogy Peggyŉzŉdjön a
P& beállítása 128 [ 124 képpont 6 Hz
képfrissítés Pellett.



Állítsa le a száPítógépet válassza le a régi
Ponitort Pajd Fsatlakoztassa ~jra a Philips
/&' Ponitort.


K2

tXlajdonságai) panel segítségével
választhatja ki.
K5

Válasz Egyszerťen nyoPja Peg az OK goPbot
Pajd válassza a Å5esetµ (Alaphelyzet)
pontot az összes gyári beállítás
elŉhívásához.
K6

KapFsolja be a Ponitort Pajd a P&t.

K7

Hogyan tisztítsam az LCD felületét"

Válasz Általános tisztításhoz tiszta pXha
törlŉrongyot használjon. Az alaposabb
tisztításhoz izopropilalkoholt használjon.
Soha ne használjon oldószereket Pint
példáXl etilalkoholt aFetont he[ánt stb.

Mire valók a CD-ROM-on található
.inf és .icm kiterjesztésť fájlok"
Hogyan telepítem az .inf és .icm
illesztŉprogramokat"

Válasz Ezek a Ponitor illesztŉprograPjait
tartalPazó fájlok. Kövesse a
használati Xtasítás ~PXtatását az
illesztŉprograPok telepítéséhez. A
Ponitor elsŉ telepítése alkalPával a
száPítógép esetleg kérheti a Ponitor
illesztŉprograPjait (.inf és .iFP fájlokat)
illetve az ezeket tartalPazó lePezt.
Kövesse az Xtasításokat és helyezze be
a FsoPagban lévŉ &'5OM lePezt.
A Ponitor illesztŉprograPjai (.inf és
.iFP kiterjesztésť fájlok) aXtoPatikXsan
telepítésre kerülnek.
K4

Ellenáll-e az LCD képernyŉ a
karcolódásnak"

Válasz Általánosságban javasolt óvni a
panel felületét a t~lzott ütŉdéstŉl
és Pegvédeni az éles illetve toPpa
tárgyaktól. A Ponitor kezelése közben
gyŉzŉdjön Peg arról hogy neP
gyakorol nyoPást a panel felületére. Ez
befolyásolhatja a garanFiális feltételeket.

Mi az LCD monitor ajánlott
képfrissítési sebessége"

Válasz Az /&' Ponitorok ajánlott képfrissítési
sebessége 6 Hz. BárPilyen képernyŉn
Pegjelenŉ zavar esetén beállíthatja 7
Hzre hogy Peggyŉzŉdön Pegszťnt a
zavar.
K3

Mi t|rténik, ha eltévedek a monitor
beállítása k|zben az OSD-ben"

K8

Tudom-e módosítani a monitorom
színbeállítását"

Válasz: Igen az alábbi eljárással az OS'
Penüben Pódosítani tXdja a
színbeállítást

Hogyan állíthatom át a felbontást"

Válasz Az gn videokártyájagraÀkXs
illesztŉprograPja és Ponitorja együtt
határozzák Peg a rendelkezésre
álló felbontást. A kívánt felbontást a
:indows® &ontrol Panel (VezérlŉpXlt)
Å'isplay propertiesµ (Megjelenítés

44



NyoPja Peg az ÅOKµ goPbot az
OS' (On SFreen 'isplay – képernyŉn
Pegjelenŉ) Penü Pegjelenítéséhez



NyoPja Peg a Å'own Arrowµ (/efelé
nyíl) goPbot a Å&olorµ (Szín) lehetŉség
kiválasztásához Pajd nyoPja Peg az ÅOKµ
goPbot hogy belépjen a színbeállításba. Az
alábbi hároP beállítás áll rendelkezésre.
1. &olor TePperatXre (SzínhŉPérséklet)
a hat beállítás a következŉ K
6K 7K 82K 93K és 11K.
Az K tartoPányban a panel
ÅPelegnek tťnik vörösesfehér tónXssalµ

8. Hibaelhárítás és GYIK

Píg a 11K színhŉPérséklet Åhideg
kékesfehér tónXst adµ.

neveznek. A Åbeégésµ ÅXtóképµ vagy
ÅszellePképµ jól isPert jelenség az
/&' panel teFhnológiában. Az esetek
többségében a Åbeégettµ kép ÅXtóképµ
vagy ÅszellePképµ folyaPatosan eltťnik
egy adott idŉ elteltével ha kikapFsolják
a Ponitort.

2. s5GB Ez egy szabvány aPely a
színek Pegfelelŉ Fseréjét biztosítja
különbözŉ eszközök között (pl.
digitális fényképezŉgépek Ponitorok
nyoPtatók lapolvasók stb.)

Mindig aktiváljon egy Pozgó
képernyŉvédŉ prograPot ha a
Ponitort ŉrizetlenül hagyja.
Mindig aktiváljon egy rendszeres
képfrissítŉ alkalPazást ha az /&'
Ponitor PozdXlatlan tartalPat jelenít
Peg.

3. User 'eÀne (Felhasználó által
deÀniált) A felhasználó tetszése szerint
kiválaszthatja a beállítást a vörös zöld és
kék szín Pódosításával.
Megjegyzés
Egy hevített tárgy által kisXgárzott fény színének
Pértéke. Ez az érték abszol~t skálán fejezhetŉ
ki (Kelvin fokban). AlaFsonyabb hŉPérsékleten
példáXl 24 Kelvin fokon a tárgy vörös Píg
Pagasabb hŉPérsékleten példáXl 93 Kelvin
fokon kék. A sePleges színhŉPérséklet 64
Kelvin fokon fehér.
K

Figyelem
Képernyŉvédŉ vagy rendszeres képfrissítŉ
alkalPazás aktiválásának Pellŉzése esetén a
s~lyos Åbeégésµ ÅXtóképµ vagy ÅszellePképµ
tünetei neP szťnnek Peg és neP javíthatók.
Ilyen kárra neP vonatkozik a garanFia.

Csatlakoztathatom-e az LCD-monitort
bármilyen PC-hez, munkaállomáshoz
vagy Mac-hez"

K12

Válasz: Igen. ValaPennyi Philips /&' Ponitor
koPpatibilis a szabvány P&kkel
MaFekkel és PXnkaálloPásokkal.
ElŉfordXlhat hogy kábeladapter
szükséges MaF száPítógéphez
történŉ Fsatlakozás esetén. További
tájékoztatásért kérjük lépjen kapFsolatba
a Philips értékesítési képviselŉvel.
K1

Válasz A /&' Ponitor optiPális teljesítPényét
saját felbontása azaz 128 [ 124
képpont és 6 Hz képfrissítés Pellett
ny~jtja. A lehetŉ legjobb képPinŉség
érdekében ezt a felbontást használja.

Támogatják-e a Philips LCD monitorok
a Plug-and-Play szabványt"

Válasz: Igen a Ponitorok koPpatibilisek a PlXg
andPlay szabvánnyal a :indows 87
Vista;PNT valaPint MaF OS; és
/inX[ operáFiós rendszerek esetében
K11

Miért nem éles a sz|veg a
megjelenítŉn, és miért sz|gletesek a
betťk rajta"

Mi a képállandósulás, beégés, utókép
vagy szellemkép az LCD paneleken"

Válasz Ha az /&'Ponitor hossz~ ideig
állóképet vagy PozdXlatlan tartalPat
jelenít Peg a kép Åbeéghetµ aPit
ÅXtóképnekµ illetve ÅszellePképnekµ is
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