
ögupplöst storbildsskärm 
h
för y
CRT 202P7 

produktivite

Produkten s

Bästa
• QXG
• sRG
• Kon
• Real

Fanta
• Auto
• Kom
• Visa

Miljöm
• Lägr
• TCO
• En b
rkesfolk
har ljusstarka och kontrastrika storbildsegenskaper samt 

tshöjande ergonomi och bekvämlighet för krävande professionell användning. 

parar energi, uppfyller de hårdaste säkerhetsstandarderna och är blyfri.

 bildupplevelse
A 2 048 x 1 536 bildpunkters upplösning för klarare bild

B för samma färg på bildskärmen och utskriften
trastrikt bildrör med hög ljusstyrka som är skonsamt för ögonen
 flat-bildrör för naturlig visning utan distorsion eller bländning

stisk bekvämlighet
 signal switch kan ta emot både SOG- och 5 BNC-signalingångar
patibel med PC-, Mac- och arbetsstationsplattformar

 fler bilder och mer innehåll utan att behöva bläddra

edveten design
e strömförbrukning än branschmedelvärdet
:s '03-krav garanterar högsta standard i fråga om säkerhet och ergonomi

lyfri skärm som skyddar miljön
 

Philips
CRT-bildskärm

22"
Real Flat QXGA

202P70



 

Bild/visning
• Displayskärmtyp: Real Flat CRT-bildrör med 

"skuggmask"
• Panelstorlek: 22"/55 cm
• Fosfor: P22
• Rekommenderat visningsområde (mm): 392 x 294 

mm
• Rekommenderat visningsområde (tum): 15,4" x 

11,6"
• Punktavstånd: 0,25 mm
• Punktavstånd (horisontalt): 0 21 mm
• Vitkromaticitet, 5500 K: x = 0 332/y = 0 347
• Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
• Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
• Maximal upplösning: 2 048 x 1 536 vid 80 Hz
• Rekommenderad upplösning: 1 600 x 1 200 vid 85 

Hz
• Fabriksinställningslägen: 9 lägen
• Fabriksinställningsläge: 1 024 x 768 vid 75 Hz, 

1 024 x 768 vid 85 Hz, 1 280 x 1 024 vid 75 Hz, 
1 280 x 1 024 vid 85 Hz, 1600 x 1200 @ 75 Hz, 
1600 x 1200 @ 85 Hz, 1792 x 1344 @ 75 Hz, 
1920 x 1440 @ 75 Hz, 1920 x 1440 @ 85 Hz

• Förinstallerade fabrikslägen: 27 lägen
• VDR (Video Dot Rate): 360 MHz
• Horisontell avsökningsfrekvens: 30–130 kHz
• Vertikal avsökningsfrekvens: 50-160 Hz
• Rekommenderat uppdateringsintervall: 85 Hz
• Skärmförbättring: Antireflexpolarisering, 

Reflexfri, Antistatisk, Hög ljusstyrka, Kontrastrik
• sRGB
• GTF

Anslutningar
• kablar: D-sub-videokabel, Nätkabel
• Synkroniserad ingångsimpedans: 2,2 k ohm
• Videoingångsimpedans: 75 ohm
• Signalnivåer för videoingång: 0,7 Vpp
• Insignal för videosynkronisering: Composite Sync, 

Separat synkronisering, Synk på grönt
• Polaritet för videosynkronisering: Positiv och 

negativ
• Kabelanslutning: AC-ingång, 5BNC, D-sub

Praktiskt
• Bättre bekvämlighet: Auto Signal Switch, 

Menyspråk, OSD (On-screen Display)
• Bildskärmskontroller: Ljusstyrkeinställning, 

Kontrastkontroll, Vänster/Höger, Menu (Meny), 
Ström på/av, Upp/Ned

• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 
Spanska, Portugisiska, Koreanska, kinesiska 
(förenklad)

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

• Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC-B, UL, 
CSA, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA

• Hållare: +/- 90°
• Lutning: -5° till +25°

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel
• Bruksanvisning

Storlek
• Mått (med bas) (B x H x D): 501 x 501 x 466 mm
• Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -25 °C till 

+65 °C
• Vikt: 26 34 kg

Ström
• Förbrukning: 125 W (medel)
• Av-läge: 1 W
• Lysdiodsvisning för ström: Av – gul, Påslagen – 

grön
• Strömtillförsel: Inbyggt
•
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