
 

 

Philips Brilliance
LCD monitor

48 cm (19"-es)
SXGA

190P7EG
Kiváló megjelenítés igényes 

szakembereknek tervezve
Tökéletes pénzügyi és üzleti felhasználók számára, széles körű hatékonyságnövelő funkciókkal, 
SmartManage távvezérléssel, ergonomikus és ólommentes kivitellel, a 190P7 készülék 
egyedülálló képminőséget biztosít a lehető legalacsonyabb fenntartási költségek mellett.

Kiváló képminőség
• Legszélesebb, akár 178 fokos nézési szög
• Gyors 8 ms válaszidő GtG: Mozgóképek nagyszerű megjelenítése
• SXGA 1280 x 1024 felbontás az élesebb képhez

Alacsony üzemeltetési költség
• Fel van készítve a Windows Vistára
• A SmartManage kompatibilitás LAN-alapú eszközkezelést biztosít

Maximális komfort a maximális termelékenységhez
• 90 fokos képernyőelforgatás és intelligens kábelelvezetés
• A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához
• Automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazodó fényerő

Nagy megbízhatóság
• Könnyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal
• A kettős DVI-vel több PC-forrásról érkező bemenet fogadható
• Beépített nagysebességű USB 2.0 megoldás az egyszerű csatlakoztatáshoz



 A legszélesebb nézési szög (178°)
A legszélesebb, akár 178 fokos nézési szög 
bármilyen irányból a legtisztább megjelenítést 
nyújtja.

8 ezredmásodperces válaszidő
A GtG válaszidő azt az átlagos időtartamot 
jelenti, amely alatt egy pixel egy tetszőleges 
helyzetből egy másikba eljut, ami egyben a 
véletlenszerű színárnyalatok közötti váltás 
átlagos időtartamát is megadja. Minél gyorsabb, 
annál jobb: A rövidebb válaszidő gyorsabb 
átmenetet jelent, és ezért az eredmény 
kevesebb látható képhiba a gyorsan mozgó 
képek megjelenítésekor. A GtG válaszidő 
fontos módja a multimédiás tartalmak, így 
filmek, videók és játékok megjelenítési 
minőségének mérésére; a be- és kikapcsolási 
válaszidő jelentősége sokkal nagyobb az üzleti 
tartalmak, így dokumentumok, grafikonok és 
fényképek esetében.

Windows Vistára kész
A Philips a Vistára felkészített monitorjainak 
hála, a Windows új, kifinomult képvilágú és 
igényes operációs rendszere élénk színű, 
izgalmas képernyőkön jelenhet meg. A 
szórakozás élménye még átütőbb, az Ön 
termelékenysége pedig még nagyobb lesz. 
Hozzájárul számítógépes tevékenységének 
hatékonyabb vezérléséhez otthonában és az 
irodában, hiszen a munkához vagy a játékhoz 
szükséges adatokat gyorsan, hatékonyan és 
könnyedén megtekintheti, megtalálhatja és 
szervezheti.

SmartManage engedélyezve
A SmartManage a megjelenítő eszközök 
állapotának megfigyelését, kezelését és 
ellenőrzését végző rendszer, amely 
segítségével távoli támogatás is nyújtható a 
nehézségekbe ütköző felhasználók számára, 
mindez a helyi hálózaton (LAN) keresztül.

Super Ergo Base
A Super Ergo alap olyan monitoralap, amely 
ergonómikus és kényelmes kijelzést, valamint 
intelligens kábelelvezetést tesz lehetővé. Az 
alap emberbarát magassága, billenthetősége, 
elforgathatósága és annak szöge, illetve 
mindezek beállíthatósága maximális kényelmet 
biztosítanak és enyhítik egy hosszú munkanap 
fáradalmait. Az intelligens kábelelvezetés 
megszünteti a kábelrengeteget és rendben 
tartja a munkahelyet, profi megjelenést 
kölcsönözve annak.

SmartBright
A SmartBright exkluzív Philips szolgáltatás, 
amely beépített érzékelő segítségével 
automatikusan változtatja a kijelző beállításait, 
ezáltal kiváló minőségű megtekintést, kisebb 
energiafogyasztást és hosszabb monitor-
élettartamot biztosít, megszünteti az emberi 
szemre fárasztóan ható világos képernyő és 
sötét szoba, illetve sötét képernyő és világos 
szoba párosítást. Mindehhez még manuális 
beállításra sincs szükség, mivel a kijelző 
fényereje követi a helyiség fényviszonyainak 
változását.

SmartControl
PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a 
megjelenítési beállítások. A Philips két 
lehetőséget is kínál a beállítások 
megváltoztatására. Az egyik a képernyőn 
megjelenő többszintű menü, a másik a Philips 
SmartControl szoftver, amellyel a megszokott 
módon állíthatók a különböző beállítások.

Kettős DVI bemenet
Egyetlen képernyőn válthat több számítógépes 
forrás között, ahelyett hogy minden 
számítógéphez külön monitort alkalmazna. A 
kettős DVI bemenet különösen hasznos profi 
alkalmazásokhoz. Egy gyorsválasztó 
billentyűvel válthat az elérhető számítógép 
bemenetek között, anélkül hogy ki kellene 
cserélnie a kábeleket.

USB csatlakoztathatóság
Az univerzális soros busz vagy USB 
számítógépek és perifériák csatlakoztatására 
szolgáló szabványos protokoll. Mivel olcsón 
nagy sebességet biztosít, az USB a 
legnépszerűbb módja a perifériák 
számítógéphez való csatlakoztatásának. Az 
USB 2.0 megoldás monitorba történő 
beépítésével a Philips egy kényelmesen 
hozzáférhető, egyszerűen használható, 
nagysebességű USB-csatlakozót biztosít, amely 
programok, adatok, digitális média vagy zenei 
fájlok beolvasására, írására, betöltésére és 
továbbítására szolgál, számítógépekre, 
számítógépekről, illetve számítógépek és egy 
vagy több USB-eszköz között.
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Kép/Kijelző
• LCD panel típusa: 1280 x 1024 pixel, Csillogásvédő 

polarizátor, RGB függőleges sáv
• Panel mérete: 19"/ 48 cm
• Tényleges képfelület: 376,3 x 301,1 mm
• Képpont-osztásköz: 0,294 x 0,294 mm
• Fényerő: 300 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1300:1
• A kijelző színei: 16,7 M
• Megtekintési szögtartomány: 178º (H) / 178º (V), 

C/R > 10 mellett
• Válaszidő (tipikus): 8 ms (szürkétől szürkéig) ms
• fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
• fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximális felbontás: 1280 x 1024, 75 Hz-en 

(digitális bemenet)
• Optimális felbontás: 1280 x 1024, 60 Hz-en 

(digitális bemenet)
• Képpont érték: 140 MHz
• Vízszintes letapogatási frekvencia: 30–83 kHz
• Függőleges letapogatási frekvencia: 56-76 Hz
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• Jelbemenet: 2 x DVI-I
• USB-vel: 2 x USB 2.0
• Szinkronbemenet: Kompozit szinkron, Külön 

szinkron, Szinkron a zöld színjelen
• Videobemeneti impedancia: 75 ohm
• Szinkronbemeneti impedancia: 2,2 k ohm
• Videobemeneti jelszintek: 0,7 Vpp

Kényelem
• Kényelmes használat: Képernyő kijelzés, 

SmartBright, SmartManage engedélyezve
• Monitor kezelőszervek: Automatikus, 

Fényerőszabályzás (Fel/Le), Bal/Jobb, Menü (OK), 
Bemenet, Tápellátás be/ki

• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 
francia, német, olasz, orosz, spanyol

• Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington-zár 
kompatibilitás

• Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

• Előírt jóváhagyások: CE jelzés, EMC, Energy Star, 
FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, 

TÜV Ergo
• Elforgatás: +/- 45°
• Billentés: -5°-tól 25°-ig
• Forgócsap: 90° (az óramutató járásával ellenkező 

irányban)
• VESA tartó: 100 x 100 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, DVI-D 

kábel, USB kábel, VGA kábel
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

510 x 511 x 248 mm
• A doboz méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 

20,1 x 20,1 x 9,8 hüvelyk
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

429, 6 x 347 x 66,6 mm
• A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 

16,8 x 13,7 x 2,6 hüvelyk
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

429, 6 x 414 x 215,3 mm
• A készülék méretei állvánnyal, hüvelykben 

(Sz x Ma x Mé): 16,8 x 16,3 x 8,5 hüvelyk
• Magasságbeállítási tartomány: 130 mm
• Magasságbeállítási tartomány (hüvelyk): 5,1 hüvelyk
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 

000 óra
• Relatív páratartalom: 20% - 80%
• Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 40 °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig
• Termék tömege (+állvány): 8,2 kg
• Termék tömege (+ állvány) (fontban): 18,1 lb
• Tömeg, a csomagolással együtt: 10,0 kg
• Tömeg a csomagolással együtt (fontban): 23,1

Energiaellátás
• Megfelel a következőknek:: Energy Star
• Fogyasztás (bekapcsolva): 40 W (tipikus)
• Fogyasztás (kikapcsolva): < 1 W
• Tápellátás LED-indikátora: Működés - zöld, 

Készenlét/alvás - borostyánsárga
• Tápellátás: Beépített, 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

190P7EG/00

Műszaki adatok
LCD monitor
48 cm (19"-es) SXGA

http://www.philips.com

