
 

 

Philips
LCD monitor s funkciou 
SmartImage

S-line
17"/43,2 cm
1280 x 1024

17S4SB
Displej plný funkcií

na zvýšenie produktivity
Displej Philips s funkciami ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl a True Vision 
zvyšuje vašu produktivitu.

Ekologický dizajn pre udržateľný rozvoj
• SmartPower: Úspora energie až 50 %
• 100% recyklovateľné balenie
• Telo bez použitia PVC-BFR

Skvelý výkon
• SmartContrast pre zdokonalené detaily čiernej farby
• Technológia TrueVision zabezpečí profesionálnu kvalitu obrazu

Jednoduchá obsluha
• Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu
• SmartControl na jednoduché doladenie výkonu
• Obrazovku je možné nakloniť podľa vašich potrieb.



 SmartImage

SmartImage je exkluzívna a špičková 
technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje 
obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a 
prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto 
ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z 
viacerých režimov, ako napr. Kancelária, 
Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý 
sa presne hodí pre daný typ použitia. Na 
základe vášho výberu SmartImage dynamicky 
prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť 
obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný 
zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje 
výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v 
reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

SmartContrast

SmartContrast je technológia od spoločnosti 
Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, 
automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu 
podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila 
kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri 

hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé 
farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický 
režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne 
doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie 
bežných kancelárskych aplikácií a nižšia 
spotreba energie.

Systém SmartPower
SmartPower je technológia umelej inteligencie, 
ktorá na dosiahnutie úspory energie dynamicky 
analyzuje obrazový obsah na obrazovke. 
Intenzita podsvietenia tak môže byť 
automaticky riadená a prednastavená 
systémom, vďaka čomu je možné znížiť 
spotrebu energie až o 50 %, čím výrazne klesnú 
náklady na energiu

SmartControl na jednoduché doladenie
Počítačový softvér na jemné doladenie a 
nastavenie výkonu obrazu. Spoločnosť Philips 
ponúka používateľom dve možnosti nastavenia 
obrazovky. Buď navigáciou cez ponuku tlačidiel 
zobrazených na obrazovke, alebo 
prostredníctvom softvéru Philips 
SmartControl na jednoduché nastavenie 
rôznych volieb obrazovky prirodzeným 
spôsobom

TrueVision

TrueVision je patentovaná technológia od 
spoločnosti Philips, ktorá používa pokročilý 

algoritmus na testovanie a nastavenie 
zobrazenia na monitore, vďaka ktorému vám 
prináša špičkový výkon, ktorý až 4-násobne 
prekonáva požiadavky sRGB systému 
Windows. Len spoločnosť Philips zaručuje, že 
každý monitor, ktorý opustí našu výrobnú 
linku, je precízne nastavený prostredníctvom 
tohto procesu poskytujúceho stabilnú kvalitu 
farieb a obrazu.

Telo bez použitia PVC-BFR
Telo tohto monitora Philips neobsahuje žiadne 
brómované samozhasínacie prísady ani 
polyvinylchlorid (PVC-BFR)

100% recyklovateľné balenie
„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v 
celom sortimente svojich monitorov 
ekologické materiály prispievajúce k trvalo 
udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely 
tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál 
využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U 
niektorých vybratých modelov sme použili až 
65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne 
dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné 
zníženie alebo eliminovanie použitia toxických 
látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v 
monitoroch s podsvietením CCFL bolo 
výrazne znížené, pričom v monitoroch s 
podsvieteným LED bolo úplne eliminované. 
Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na 
adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.
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Hlavné prvky
LCD monitor s funkciou SmartImage
S-line 17"/43,2 cm, 1280 x 1024
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: TFT-LCD
• Veľkosť panela: 17 palcov/43,2 cm
• Efektívna viditeľná oblasť: 337,92 x 270,33 mm
• Pomer strán: 5:4
• Optimálne rozlíšenie: 1 280 x 1 024 @ 60 Hz
• Čas odozvy (typický): 5 ms
• Jas: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1000:1
• SmartContrast: 10 000 000:1
• Odstup pixelov: 0,264 x 0,264 mm
• Uhol zobrazenia: 170º (H) / 160º (V), pri C/R > 10
• Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage
• Farby displeja: 16,7 mil.
• Frekvencia snímania: 30 – 83 kHz (H)/56 – 75 Hz 

(V)
• sRGB: áno

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

(Analógový)
• Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, 

Synchronizácia na zelenej

Vybavenie a vlastnosti
• Pohodlie používateľa: SmartImage, Jas, Systém 

SmartPower, Ponuka, Zapnuté/Vypnuté
• Ovládací softvér: SmartControl Premium
• OSD jazyky: Brazílska portugalčina, Čeština, 

Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, 
Japončina, Kórejčina, Poľština, Portugalčina, 
Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina, 
Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina, Ukrajinčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, 
Upevnenie VESA (100 x 100 mm)

• Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 8/7/Vista

Stojan
• Naklonenie: -5/20 stupeň

Príkon
• Režim ECO: 9,4 W (typ.)

• Režim prevádzky: 17,1 W (typ.)
• Pohotovostný režim: 0,2 W (typ.)
• Režim vypnutia: 0,2 W (typ.)
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, 

Pohotovostný režim – biela (blikanie)
• Zdroj napájania: Vstavaný, 100 – 240 V AC, 50 – 

60 Hz

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 367 x 393 x 194 mm
• Produkt bez stojana (mm): 367 x 319 x 65 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 450 x 446 x 160 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 3,54 kg
• Produkt bez stojana (kg): 3 14 kg
• Produkt s balením (kg): 4,94 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %
• Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 

stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
• MTBF: 50 000 hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: RoHS
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %
• Konkrétne látky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez 

olova

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: BSMI, Značka CE, cETLus, 

FCC Trieda B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, 
TUV/GS, WEEE

Skrinka
• Predný okrajový rám: Čierna
• Zadný kryt: Čierna
• Podstavec: Čierna
• Povrchová úprava: Textúra
•
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Technické údaje
LCD monitor s funkciou SmartImage
S-line 17"/43,2 cm, 1280 x 1024

http://www.philips.com

