
e medische monitor met 
d

hoge productiviteit

De 200P4MG van Philips met EN/IEC 60601-1-certificering doet zijn werk zonder 
daarbij gevoelige medische apparatuur te storen. Dit hogeresolutiescherm met snelle 

reactietijd is gericht op de veeleistendste toepassingen in de gezondheidszorg.

Optimaal rendement uit uw investering
• EN/IEC 60601-1-gecertificeerd voor medische omgevingen
• Lager energieverbruik dan bij soortgelijke apparatuur
• Kensington-antidiefstalslot voor extra veiligheid

Uitstekende beeldprestaties
• UXGA-resolutie van 1600 x 1200 voor een scherpere weergave
• Snelle responstijd voor perfecte weergave van bewegende beelden
• sRGB garandeert dezelfde kleuren voor weergave en afdrukken
• De tweevoudige ingang herkent VGA-signalen en digitale DVI-signalen
• Aanpassen met één druk op de knop voor een perfecte beeldweergave

Maximaal comfort voor maximale productiviteit

• Geef meer afbeeldingen en gegevens zonder te bladeren
• Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek

Multifunctioneel voor ultiem gebruiksgemak
• Ingebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureau
Philips
LCD-monitor

20,1 inch
UXGA
200P4MG
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Beeld/Display
• Type LCD-scherm: 1600 x 1200 pixels, 

Polarisator met anti-schittering, RGB-beeld met 
verticale lijnen

• Schermgrootte: 20,1 inch/51 cm
• Effectief weergavegebied: 408 x 306 mm
• Pixelpitch: 0,255 x 0,255 mm
• Helderheid: 250 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 400:1
• Displaykleuren: 16 M
• Kijkhoek: bij C/R > 10
• Kijkhoek (h / v): 176 / 176 graden
• Responstijd (normaal): 16 ms
• Witchrominantie, 6500K: x = 0,313/y = 0,329
• Witchrominantie, 9300K: x = 0,283/y = 0,297
• Maximale resolutie: 1600 x 1200 bij 60 Hz
• Aanbevolen resolutie: 1600 x 1200 bij 60 Hz
• Fabrieksinstellingen: 15 modi
• Door de gebruiker te definiëren modi: 37 modi
• Horizontale scanfrequentie: 30 - 94 kHz
• Herhalingsfrequentie (V): 56 Hz - 85 Hz
• sRGB

Connectivity
• Signaal-invoer: Analoog (VGA), DVI-D, PC audio 

in
• Audio uitgang: Stereo-audio (aansluiting 3,5 mm) 

1 x

Convenience
• Ingebouwde audio: 2 W RMS x 2 stereo 

speakers
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: 

Beeldschermmenu
• Bedieningselementen monitor: Automatisch, 

Helderheidsregeling, Links/rechts, Menu (OK), 

Aan/Uit, Omhoog/omlaag, Volumeregeling, 
Ingang, Formaat

• OSD-talen: Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Vereenvoudigd Chinees, Spaans

• Andere handige opties: Kensington-slot
• Plug & Play-compatibiliteit: DDC CI, Windows 

98/ME/2000/XP
• Officiële goedkeuringen: CE-markering, FCC-B, 

UL, CSA, MPRII, NUTEK, Energy Star, SEMKO, 
TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EN/ IEC 60601-1

• Draaivoet: +/- 175°
• Kantelfunctie: -5° tot 25°
• VESA-standaard: 100 x 100 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, PC -

audiokabel, VGA-kabel, DVI-D-kabel
• Optionele accessoires: Videomodule, Super 

Ergo Base

Afmetingen
• Afmetingen (met voet) (B x H x D): 

488 x 459 x 220 mm
• MTBF: 50.000 uur
• Relatieve vochtigheid: 20% - 80%
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 35 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C
• Gewicht: 7,5 kg

Voeding
• Voldoet aan: Energy Star, NUTEK
• Verbruik: 50 W (normaal)
• Uitmodus: 1,5 W
• Power Led indicator: In bedrijf - blauw, Stand-by/

slaapstand - oranje
• Stroomvoorziening: Ingebouwd
•
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edisch gebruik (EN/IEC 60601-1)
N/IEC 60601 is een internationale standaard voor 
edische apparatuur die is ingesteld door het Technical 
ommittee van de International Electrotechnical 
ommission. Dit is een toonaangevende organisatie die 
ereldwijd internationale normen opstelt en publiceert 
oor alle technologieën op elektrisch en elektronisch 
ebied, alsmede voor verwante technologieën op 
ndere gebieden. Gedeelten van de norm zijn van 
oepassing op algemene veiligheid en elektronische 
missie. Een vereiste voor medische monitoren en 
iekenhuisapparatuur in het algemeen is dat ze 
oldoen aan de Medical Electrical Safety Standards (IEC 
0601-1 / EN 60601-1) de Medical ECM Standards 
IEC 60601-1-2, EN 60601-1-2).

ager energieverbruik
e elektrische stroom moet worden verlaagd om de 
pparatuur te bedienen.

eschikt voor Kensington-slot
r zijn kleine openingen ingebouwd in het frame van 
et display. Deze kunnen worden gebruikt in 
ombinatie met een slot dat een display vastmaakt aan 
en vast object. Hierdoor wordt de kans op diefstal 
erkleind.

XGA, resolutie van 1600 x 1200
ij grafische monitoren geeft de schermresolutie het 
antal stippen (pixels) op het hele scherm weer. Een 
cherm met bijvoorbeeld 1600 x 1200 pixels kan op 
lle 1200 lijnen 1600 stippen weergeven, wat 
eerkomt op een totaal van ongeveer 2 miljoen pixels. 
ierdoor verbetert de schermprestatie en is de 
leurweergave nauwkeuriger.

nelle responstijd
e responstijd meet de signaalreactiesnelheid in 
illiseconden. De responstijd (aan-uit) meet de tijd die 
et scherm nodig heeft om van volledig wit naar volledig 
wart te gaan en omgekeerd. Een snelle responstijd 
aan-uit) verbetert de weergave van tekst. De GTG-
esponstijd meet de gemiddelde overgangstijd tussen 
erschillende sets met willekeurige grijsniveaus - hoe 
ager de getallen, hoe sneller de overgangen. Sneller is 
eter omdat een snelle responstijd zichtbare 
eeldartefacts verwijdert die uw kijkplezier zouden 
unnen verminderen wanneer u snel bewegende 
eelden of objecten bekijkt.

RGB geactiveerd
RGB is een industrienorm die de best mogelijke 
vereenkomst garandeert tussen de weergegeven 
leuren op uw scherm en die op uw afdrukken.

weevoudige ingang
ansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als 
igitale DVI-signalen kunnen weergeven.

anpassen met één druk op de knop
et slechts één druk op de knop worden de optimale 

chermpositie en de fase- en klokinstellingen 
utomatisch aangepast, zonder dat u daarvoor door de 
chermmenu's hoeft te bladeren of andere knoppen 
oeft te gebruiken.

root weergavegebied
et weergavegebied is het zichtbare gedeelte van een 

monitorscherm dat beschikbaar is voor het tonen van 
gegevens.

Kantel- en zwenkfunctie
Door het kantel- en zwenkmechanisme beweegt de 
monitor onafhankelijk van de basis naar voor of achter.

Ingebouwde luidsprekers
De luidsprekers zijn geïntegreerd in een 
weergaveapparaat.
200P4MG/00

Specificaties Productkenmerken

LCD-monitor
20,1 inch UXGA 


