
 

 

Philips Brilliance
LCD-skærm, LED-
baggrundsbelysning med 
SmartImage

S-line
19" (48,3 cm)
Format 16:10

190SL1SB
Skærm med mange funktioner 

for øget produktivitet
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl og TrueVision øger den 
energibesparende 190SL1-skærm til arbejdsbrug din produktivitet

Bæredygtig, miljøvenlig løsning
• Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug
• Miljøvenlige materialer, der lever op til internationale standarder
• EPEAT Silver sikrer mindre påvirkning af miljøet
• Miljøvenligt display uden kviksølv

Enestående skærmydeevne
• LED-teknologi sikrer naturlige farver
• SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse
• SmartContrast: Giver fantastiske og fyldige sorte detajler
• TrueVision: Visning i laboratoriekvalitet

Fantastisk komfort
• Skærmen kan vippes til din egen, optimale betragtningsvinkel
• Nem justering af skærmydeevne med SmartControl Premium
• Intelligent kabelføring, så du får et ryddeligt arbejdsområde.



 LED-teknologi
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser 
op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og 
dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden 
kviksølv. Det medfører mulighed for 
miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne 
giver også bedre mulighed for dæmpning af 
LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt 
kontrastforhold. Det giver suveræn 
farvegengivelse takket være den ensartede 
lysstyrke over hele skærmen.

SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-
teknologi, der analyserer det indhold, der vises 
på skærmen, og giver optimeret 
skærmydeevne. Denne brugervenlige 
grænseflade giver dig mulighed for at vælge 
mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, 
Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så 
det passer til den aktuelle anvendelse. 
SmartImage optimerer på dynamisk vis 
kontrast, farvemætning og skarphed for 
billeder og video, så du får en ultimativ 
skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver 
store strømbesparelser. Det hele er i realtid 
og med tryk på blot én knap!

SmartControl Premium
SmartControl Lite er næste generation inden 
for skærmstyringssoftware med 3D-
ikonbaseret brugergrænseflade. Det giver 
brugeren mulighed for at finjustere en lang 
række parametre for skærmen som f.eks. 
PowerSensor, udvidet ECO-tilstand, 
understøttelse af bærbar pc via to 
skærmindgange, multimedier, DisplayPort-
understøttelse, farver, lysstyrke, 
skærmkalibrering, lyd osv. ved brug af musen. 

Det giver endda en detaljeret id-beskrivelse af 
skærmen til lageradministration.

SmartContrast

SmartContrast Philips-teknologi, der 
analyserer det indhold, du får vist, og 
automatisk justerer farver og styrer 
baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk 
at forbedre kontrasten. På den måde får du den 
bedste kvalitet digitale billeder og video, samt 
når du spiller spil med mange mørke nuancer. 
Hvis du vælger sparetilstand, justeres 
kontrasten, og baggrundsbelysningen 
finjusteres, så du får en helt perfekt visning af 
hverdagens programmer på kontoret og 
mindre strømforbrug.

TrueVision

TrueVision er en brancheførende, 
navnebeskyttet Philips test- og algoritme-
teknologi til skærmjustering og finindstilling, en 
omfattende proces, som sikrer den ultimative 
skærmydelse, som overholder en standard, der 
er fire gange strengere end Microsofts Vista-
krav, for hver eneste skærm, der forlader 
fabrikken – ikke bare nogle få stikprøver. Kun 
Philips gør sig så meget umage for at levere 
dette høje niveau af farvenøjagtighed og 
visningskvalitet i hver eneste nye skærm.

Justérbar vippefunktion
Justerbar tiltning er bagud- og fremadrettet 
bevægelse af skærmen fra dens fod for at opnå 
en personlig indstilling, der giver den optimale 
betragtningsvinkel og øget bekvemmelighed 
for personer, der arbejder meget på 
computeren.

Kabelføring

Kabelstyring er et system, der sikrer dig en 
ryddelig arbejdsplads ved at organisere de 
kabler og ledninger, der kræves til brug af 
skærmen.

EPEAT Silver
Philips' EPEAT Silver-certificerede skærme 
sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og 
miljøet og er yderst energieffektive, hvilket 
sikrer lav udledning af drivhusgasser, der 
bidrager til klimaforandringerne. Programmet 
EPEAT hjælper købere med at evaluere, 
sammenligne og udvælge skærme på baggrund 
af 51 miljøkriterier, der understøttes af det 
amerikanske EPA. EPEAT Silver er kun gyldig, 
hvis Philips registrerer produktet. Gå ind på 
www.epeat.net for at se dit lands 
registreringsstatus.

Miljøvenlige materialer
"Philips bestræber sig på at bruge bæredygtige 
og miljøvenlige materialer i alle vores skærme. 
Til alle faste plastikdele, dele af metalkabinetter 
og emballeringsmaterialer anvendes 100 % 
genanvendeligt materiale. I udvalgte modeller 
benytter vi op til 65 % genbrugsplastik. Streng 
overholdelse af RoHS-standarderne sikrer en 
væsentlig reduktion eller komplet eliminering 
af giftige stoffer som f.eks. bly. Indholdet af 
kviksølv i skærme med CCFL-
baggrundsbelysning er reduceret betydeligt, og 
det er helt elimineret i skærme med LED-
baggrundsbelysning. Besøg Philips @ http://
www.asimpleswitch.com/global/ for at få mere 
at vide.
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Billede/display
• LCD-panel: TFT-LCD
• Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
• Panelstørrelse: 19"/48,3 cm
• Effektivt betragtningsområde: 408,24 (vandret) x 

255,15 (lodret)
• Billedformat: 16:10
• Optimal opløsning: 1440 x 900 ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 5 ms
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixel-størrelse: 0,283 x 0,283 mm
• Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L), @ C/R > 10
• Billedforbedring: SmartImage
• Skærmfarver: 16,7 M
• Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
• sRGB

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: DVI-D (digital, HDCP), VGA 

(Analog )
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn

Komfort
• Brugervenlighed: SmartImage, Automatisk, 

Lysstyrke, Input, Menu, Tænd/sluk
• OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, 

Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk
• Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), 

Kensington-lås
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 7/Vista/XP

Stander
• Hældning: -5/20 °

Strøm
• ECO-tilstand: 7,7 W (typ.)

• Tændt tilstand: 11,4 W (testmetode iht. EnergyStar 
5.0)

• Standby: 0,3 W (typ.)
• Slukket: 0,3 W (typ.)
• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, 

Standbytilstand - Hvid (blinker)
• Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 

Hz

Mål
• Produkt med fod (mm): 436 x 372 x 183 mm
• Produkt uden fod (mm): 436 x 305 x 68 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 488 x 420 x 141 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 3,31 kg
• Produkt uden fod (kg): 3,04 kg
• Produkt med emballage (kg): 4,95 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
• Relativ fugtighed: 20 %-80 %
• MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0, Blyfri, Uden kviksølv
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC 

Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.2, TUV/GS, TUV 
Ergo, UL/cUL, WEEE

Kabinet
• Farve: Sort/sort
• Finish: Tekstur
•
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