
 

 

Philips
LCD-bredbildsskärm

49 cm (19,1") bred
WXGA+

190CW7CS
LCD Widescreen-skärmen ger 

bäst värde för pengarna
Upplev mer med den här stora widescreen-skärmen! Upplev fler tittarupplevelser på en 
enda skärm med den korta svarstiden och de dubbla DVI- och VGA-anslutningarna hos 
Philips 190CW7 – allt detta i ett lättanvänt, mycket prisvärt paket.

Bästa bildupplevelse
• Utrustad för Windows Vista
• Stor widescreen-skärm: direktmeddelanden, e-post och video på en skärm
• 5 ms kort svarstid
• WXGA+, widescreen-format med en upplösning på 1440 x 900 för skarpare visning
• sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

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

Fantastisk bekvämlighet
• Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
• Justera ljusstyrka och kontrast med en knapptryckning
• Inbyggd strömtillförsel
• Automatisk justering för bästa bildkvalitet



 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.

Widescreen-design (C)
En widescreen-skärm har ett bredare 
bildförhållande som kan visa mer underhållning 
eller information så att du kan ha mer kul och 
få mer gjort.

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.

WXGA+ upplösning: 1440 x 900
WXGA+ eller "Wide Extended Graphics 
Array plus" är en standard som visar en 
grafikskärms förmåga att hantera upplösningar 
upp till 1440 ggr 900 bildpunkter och kan visa 
fler än en miljon färger samtidigt. WXGA 
tillåter progressiva bildskärmar, vilket ger 
bättre skärmprestanda och mer korrekt 
färgåtergivning.

sRGB
sRGB är en industristandard som garanterar 
att färgerna som visas på skärmen 
överensstämmer med färgerna på utskrifterna.

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.

Lägre strömförbrukning
Lägre energiförbrukning.

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

Knapp för ljusstyrka och kontrast
Med bekvämt placerade knappar på den främre 
infattningen kan du justera ljusstyrka och 
kontrast med en knapptryckning.

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

En knapp för bästa bild
Automatisk justering för bästa bildkvalitet
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Bild/visning
• LCD-paneltyp: 1440 x 900 bildpunkter, 

Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
• Panelstorlek: 19,1 tum/48,1 cm
• Effektiv visningsyta: 410,4 x 256,5 mm
• Bildpunktavstånd: 0,285 x 0,285 mm
• Ljusstyrka: 300 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 850:1
• Antal färger: 16,7 M
• Synfältsvinkel: 170º (H)/160º (V), vid C/R > 10
• Svarstid (medel): 5 ms
• Maximal upplösning: 1 440 x 900 vid 75 Hz
• Optimal upplösning: 1 440 x 900 vid 60 Hz
• VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 55-75 Hz
• sRGB

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

synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
• Bekväm användning: OSD (On-screen Display)
• Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrka (vänster), 

Kontrast (höger), Meny (OK), Ström på/av
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 

Ryska, Spanska
• Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibel: DDC 2B, Windows 98/ME/

2000/XP/Vista
• Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, EMC, 

Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPRII, TCO '99, 

TÜV/GS, TÜV Ergo
• Lutning: -5° till 20°

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

Mått
• Lådans mått (B x H x D): 520 x 392 x 190 mm
• Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 

20,5 x 15,4 x 7,5 tum
• Utrustningens mått (B x H x D): 

438,5 x 310,4 x 60,5 mm
• Apparatstorlek i tum (B x H x D): 

17,3 x 12,2 x 2,4 tum
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

438,5 x 358 x 211 mm
• Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 

17,3 x 14,1 x 8,3 tum
• MTBF: 50000 (exkl. CCFL 40000) tim
• Relativ luftfuktighet: 20-80 %
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
• Produktvikt (+stativ): 5 kg
• Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 11 lb
• Vikt inkl. förpackning: 6,7 kg
• Vikt inkl. förpackning (i lbs): 14,8 lb

Effekt
• Överensstämmer med: E2000, Energy Star
• Förbrukning (aktivt läge): 36 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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