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Απολαύστε εξαιρετικές εικόνες 

με ζωντανά χρώματα
Απολαύστε ζωντανές εικόνες LCD με αυτήν την ελκυστική οθόνη με γυαλιστερή 
σχεδίαση.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
• SmartContrast 10000000:1 για απίστευτα πλούσια απόδοση μαύρου

Σχεδιασμός που συμπληρώνει κάθε εσωτερικό χώρο
• Λεπτός, ελκυστικός σχεδιασμός με γυαλιστερές πινελιές
• Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για να ταιριάζει με κάθε τρόπο ζωής

Πιο οικολόγοι μέρα με τη μέρα
• Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Μεγάλη άνεση
• Εύκολος συντονισμός απόδοσης με το SmartControl Lite



 Λόγος SmartContrast 10000000:1

Θέλετε την επίπεδη οθόνη LCD με την υψηλότερη 
αντίθεση και τις πιο ζωηρές εικόνες. Η εξελιγμένη 
επεξεργασία βίντεο της Philips σε συνδυασμό με 
τη μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και 
ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού έχουν ως 
αποτέλεσμα ζωηρές εικόνες. Το SmartContrast 
αυξάνει την αντίθεση αποδίδοντας εξαιρετικό 
επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών 
και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές 
εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

SmartControl Lite
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς 
λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε 
τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους 
χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις 
περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το 
ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη 
βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη 
διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.

Energy Star 5.0
Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα αποδοτικής 
κατανάλωσης ενέργειας που χρηματοδοτείται από 
την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των 
ΗΠΑ και έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. 
Η πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι το 
προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο πρόσφατα 
πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργεί 
με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε 
κάθε επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν 
πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του Energy 
Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν το πρότυπο. 
Για παράδειγμα, το Energy Star 5.0 σε λειτουργία 
αδράνειας προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας 
μικρότερης από 1 watt, ενώ οι οθόνες της Philips 
καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. 
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη 
διεύθυνση www.energystar.gov
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Χαρακτηριστικά
SmartContrast

10,000,000:1

Slim design 4:3  wide

• Λειτουργία ενεργοποίησης: 19,3W (Μέθοδος 
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα CCFL
• Μέγεθος Πίνακα: 19 ίντσες / 48,3 εκ.
• Πραγματική περιοχή προβολής: 408,24 (Ο) x 

255,15 (Κ)
• Αναλογία Εικόνας: 16:10
• Βέλτιστη ανάλυση: 1440 x 900 στα 60 Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10.000.000:1
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,2835 x 0,2835 χιλ.
• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

Άνεση
• Ευκολία χρήσης: Αυτόματο/Κάτω, 4:3 Ευρεία/
Επάνω, Φωτεινότητα/Πίσω, Μενού/OK, 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα, Πορτογαλικά, Τουρκικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα 
VESA (100x100 χιλ.)

• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 7

Βάση
• Κλίση: -5/+20 μοίρες

Ρεύμα

δοκιμής EnergyStar 5.0)
• Λειτουργία αναμονής: 0,5 W
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,5 W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240 
VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 462 x 382 x 204 μμ
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 462 x 319 x 54 μμ
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 503 x 396 x 125 μμ

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 3,57 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,28 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 4,68 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 5.0, 

EPEAT Silver, RoHS, Χωρίς μόλυβδο
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, 
TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Περίβλημα
• Χρώμα: Μαύρο
• Τέλος: Γυαλιστερό (μπροστινό πλαίσιο) / ματ 

(πίσω κάλυμμα)
•
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