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Obraz/displej
• typ LCD panelu: 1680 x 1050 pixelů, Antireflexní 

polarizátor, Podélný proužek RGB
• Velikost panelu: 20,1"/ 51 cm
• Oblast sledování: 433,4 x 270,9 mm
• Rozteč obrazových bodů: 0 258 x 0 258 mm
• Jas (v nitech): 300 nit
• Kontrastní poměr (typický): 800:1
• Barvy: 16,7 M
• Úhel sledování: - C/R > 10
• Úhel sledování (h / v): 176 / 176 stupeň
• Reakční doba (typická): 8 (doba odezvy „grey to 

grey") ms
• Barva bílá, 6500 °K: x = 0,313 / y = 0,329
• Barva bílá, 9300 °K: x = 0,283 / y = 0,297
• Maximální rozlišení: 1680 x 1050 při 75 Hz
• Doporučené rozlišení: 1680 x 1050 při 60 Hz
• Přednastavené režimy: 15 režimů
• Uživatelsky definované režimy: 39 režimů
• Šířka pásma videa: 165 MHz
• Horizontální snímková frekvence: 30 - 93 kHz
• Vertikální snímková frekvence: 56 - 85 Hz
• technologie sRGB: Ano
• Poměr stran: 16:10

Možnosti připojení
• Vstup signálu: Analogový (VGA), datový vstup 

DVI-D, Vstup audio PC
• Audio výstup: Stereo audio (3,5 mm konektor) 1x
• USB: USB 2.0
• Signál vstupu Video Sync: Kompozitní 

synchronizace, Samostatná synchronizace, Funkce 
Sync on Green

Pohodlí
• Vestavěný zvuk: Zvukový výkon 2 W RMS x 2 

stereofonní reproduktory
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Zobrazení údajů na 

obrazovce, S funkcí SmartManage
• Ovládací prvky monitoru: Auto, Řízení jasu, Levá/

Pravá, Menu (OK), Zapnuto/vypnuto, Nahoru/
Dolů, Ovládání hlasitosti, Vstup, Rozměry

• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, 
Francouzština, Němčina, Italština, zjednodušená 
čínština, Španělština

• Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 

technologie sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
• Regulační opatření: Značka CE, FCC-B, UL, CSA, 

SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
• Otočný: +/- 125°
• Sklopné provedení: -5° až 20°
• Držák (standard VESA): 100 mm x 100 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Kabel DVI, 

Audio kabel PC, kabel USB, Kabel VGA
• Volitelné příslušenství: ergonomické funkce Super 

Ergo Base
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Rozměry (s podstavcem) (Š x V x H): 

478 x 423 5 x 235 mm
• Rozsah nastavení výšky: 45 mm
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 

hodin
• Relativní vlhkost: 20 % – 80 %
• Rozsah teplot (provozní): 5 °C až 35 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C
• Hmotnost: 7,6 kg

Napájení
• Ve shodě s normou: NUTEK
• Spotřeba: 50 W (Typická)
• Režim vypnuto: 1,5 W nebo < 1,5 W
• Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Zabudované, Střídavé napětí 90-264 V, 

50/60 Hz
•

Širokoúhlý LCD monitor
20" WSXGA 

Specifikace

Datum vydání 2007-10-12

Verze: 6.0

12 NC: 8639 000 16138
EAN: 87 10895 88972 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
200W

Zvýrazn

WSXGA
Široký form
Graphics Ar
1680 x 105

Reakční d
Reakční do
krystaly pot
neaktivního
v milisekun
doba přináš
viditelných v
textu a gra
důležitějším
obsahu, nap

Nejširší ú
Nejširší úhe
nejčistší obr

Duální vs
Duální vstu
analogových

S funkcí S
Systém Sm
správu a ko
poskytován
potíže - to 

Velká obl
Oblast sled
dispozici pr

Vestavěn
Reprodukto

Funkce sa
Zabudovan
výstup i bez

ergonom
Díky ergono
„uživatelsky
otáčet a mě
nastavit si t
zaručovala 
produktivitu

Port USB
Univerzální
protokol pr
poskytuje v
nejrozšířeně
k počítači. M
zařízení US
v úhlu pohl
závisí na ko
k počítači p
s tímto stan

Přiložený
S produktem
kvalitního d

Integrova
Integrované
obrazového
6CS/0

ění výro

, široký fo
át systému 
ray), specifi
0 neboli p

oba 8 ms
ba zapnuto
řebují pro p
 (bílá) režim
dách. Rychle
í rychlejší p
izuálních a

fiky. Reakčn
 ukazatelem
říklad doku

hel sledo
l sledování 
az z jakého

tup
p s konekto
 VGA i digi

martMan
artManage 
ntrolu stavu
í vzdálené p
vše přes lok

ast sledo
ování je vidi
o zobrazov

é reprodu
ry zabudov

mostatn
ý vyspělý fir
 vstupu vid

ický desig
mickému d
 přívětivé“ 
nit výšku, a
akovou poz
maximální 
 práce.

 2.0
 datová sbě
o připojení 
ysokou rych
jší způsob 
ožnost sn

B poskytuje
edu uživate
nfiguraci U
odporujícím
dardem ko

 kabel DV
 se dodáv

igitálního zo

né napáj
 napájení p
 zařízení na
rmát 1680x1050
SUXGA (Super Ultra Extended 
kace, která umí zobrazit rozlišení 
řibližně 1,7 milionu pixelů.

 (zapnuto/vypnuto)
-vypnuto je doba, kterou tekuté 
řechod z aktivního (černá) do 
u a zpět. Měří se 
jší znamená lepší: kratší reakční 
řechod a výsledkem je méně 
nomálií při zobrazení přechodu 
í doba zapnuto-vypnuto je 
 při zobrazení obchodního 

mentů, grafů a fotografií.

vání
až 176 stupňů zaručuje ten 
koli úhlu.

ry, které podporují vstup 
tálních DVI signálů.

age
je systémem pro monitorování, 
 zobrazovacích zařízení a 
odpory uživatelům, kteří mají 
ální síť.

vání
telná část obrazovky monitoru k 
ání dat.

ktory
ané do displeje.

ého audia
mware, který umožňuje audio 
eo signálu.

n
esignu jsou monitory Philips 
– umožňují měnit náklon, lze je 
by měl každý uživatel možnost 
ici monitoru, která by mu 
pohodlí při prohlížení a 

rnice neboli USB je standardní 
počítačů a periferií. Protože 
lost při nízkých nákladech, jde o 
připojení periferních zařízení 
adného a rychlého připojení 
 port umístěný na monitoru, přímo 
le. (podpora standardu USB 2.0 
SB počítače; je-li monitor připojen 
u standard USB 2.0, je monitor 
mpatibilní)

I
á kabel DVI pro zajištění vysoce 
brazení.

ení
omocí adaptéru vestavěného do 
hrazuje neskladný vnější adaptér.
0

bku

http://www.philips.com

