
rofessioneel groot scherm 
p
met 
De CRT 202P

gebruiksgema

Deze monito

Uitste
• QXG
• sRG
• Held
• Real

Onge
• De a
• Com
• Gee

Ecolo
• Lage
• TCO
• Het 
hoge resolutie
7 is gemaakt voor veeleisende professionals en levert superieure prestaties door het 

k, het grote contrastrijke scherm met hoge resolutie en het ergonomische ontwerp. 

r is tevens loodvrij, energiezuinig en voldoet aan strikte veiligheidsnormen.

kende beeldprestaties
A-resolutie van 2048 x 1536 voor een scherpere weergave

B garandeert dezelfde kleuren voor weergave en afdrukken
ere en contrastrijke beeldbuis die rustgevend is voor uw ogen
 Flat CRT voor een natuurlijke weergave zonder vervorming en spiegeling

looflijk gebruiksgemak
utomatische signaalschakeling herkent SOG-signalen en 5 BNC-signalen
patibel met platforms voor PC, Mac en werkstations

f meer afbeeldingen en gegevens zonder te bladeren

gisch ontwerp
r energieverbruik dan bij soortgelijke apparatuur
'03 hanteert de hoogste veiligheidsnormen en ergonomische normen

loodvrij ontwerp is beter voor het milieu
 

Philips
CRT-monitor

22 inch
Real Flat QXGA

202P70



 

Beeld/display
• Schermtype: Real Flat CRT met schaduwmasker
• Schermgrootte: 22 inch/55 cm
• Fosfor: P22
• Aanbevolen weergavegebied (mm): 392 x 294 mm
• Aanbevolen weergavegebied (inch): 15,4 x 11,6 

inch
• Puntafstand: 0,25 mm
• Puntafstand (horizontaal): 0,21 mm
• Witchrominantie, 5500K: x = 0,332/y = 0,347
• Witchrominantie, 6500K: x = 0.313/y = 0.329
• Witchrominantie, 9300K: x = 0.283/y = 0.297
• Maximale resolutie: 2048 x 1536 bij 80 Hz
• Aanbevolen resolutie: 1600 x 1200 bij 85 Hz
• Fabrieksinstellingen: 9 modi
• Fabrieksinstellingen: 1024 x 768 bij 75 Hz, 1024 x 

768 bij 85 Hz, 1280 x 1024 bij 75 Hz, 1280 x 1024 
bij 85 Hz, 1600 x 1200 bij 75 Hz, 1600 x 1200 bij 
85 Hz, 1792 x 1344 bij 75 Hz, 1920 x 1440 bij 75 
Hz, 1920 x 1440 bij 85 Hz

• Vooringestelde fabrieksmodi: 27 modi
• Videopuntfrequentie: 360 MHz
• Horizontale scanfrequentie: 30 - 130 kHz
• Verticale scanfrequentie: 50 - 160 Hz
• Aanbevolen herhalingsfrequentie: 85 Hz
• Schermverbetering: Polarisator met anti-

schittering, Anti-reflectie, Antistatisch, Hoge 
helderheid, Hoog contrast

• sRGB
• GTF

Connectiviteit
• Kabels: D-sub videokabel, netsnoer
• Synchronisatie ingangsimpedantie: 2,2 k ohm
• Video-ingangsimpedantie: 75 ohm
• Niveaus van het video-ingangssignaal: 0,7 Vpp
• Video Sync-ingangssignaal: Samengestelde sync, 

Aparte synchronisatie, Synchronisatie op groen
• Video Sync-polariteiten: Positief en negatief
• Kabelaansluiting: AC-voeding in, 5BNC, D-sub

Gebruiksgemak
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: 

Automatische signaalschakeling, Menutalen, 
Weergave op het scherm

• Bedieningselementen monitor: 
Helderheidsregeling, Contrastregeling, Links/
rechts, Menu, Aan/Uit, Omhoog/omlaag

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

• Plug & Play-compatibiliteit: DDC 2B, sRGB, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Officiële goedkeuringen: CE-markering, FCC-B, 
UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, 
FDA

• Draaivoet: +/- 90°
• Kantelfunctie: -5° tot 25°

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer
• Gebruikershandleiding

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

501 x 501 x 466 mm
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 5 °C tot 35 °C
• Temperatuurbereik (opslag): -25 °C tot 65 °C
• Gewicht: 26,34 kg

Voeding
• Verbruik: 125 W (normaal)
• Uitmodus: 1 W
• Power LED-indicator: Uit - geel, In bedrijf - groen
• Stroomvoorziening: Ingebouwd
•
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