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פיסי אונליין
כתובתנו :מוטה גור  5קומה  4פתח תקווה
03-6005007

הצעת מחיר:
הפריט :מסך מחשב  00/162B9T Philips HD Fullפיליפס מגע
מחיר 1248 :ש"ח
אספקה 5 :ימים
אחריות 3 :שנים
משלוח 0 :ש"ח
תשלומים12 :
מק`ט:

רזולוציה  1366x768 HDלאיכות תמונה מעולה.
פאנל  TNלצבעים עמוקים ואמיתיים.
פאנל קידמי עמיד במים ואבק בתקן IP54
מסך מגע רגיש ואיכותי המאפשר תגובות מושלמות גם במגע עדין.
אפשרות תפעול המגע  -בעט סטיילוס ,כפפות או אצבע חשופה.
טכנולוגיית המגע points 10 - capacitive Projected -
המסך מתקין דרייברים אוטומטית עם חיבורו למחשב ע"י כבל  USBהמצורף.
רמקולים מובנים באיכות טובה.
חיבורי :USB 1.4 HDMI +1.2 DisplayPort + (HDCP ,digital) D-DVI + VGA
USB 3.1 x 2 (1 w/fast charging).
זמן תגובה מהיר מאוד  -רק .4ms
תמיכה בתקן .VESA
טכנולוגיית  - CONTRAST SMARTהמזהה את התוכן שבו צופה המשתמש
ומתאימה לו באופן אוטומטי
את הניגודיות והבהרות של המסך  -לאופטימיזציה של התמונה והצבעים.
טכנולוגיית  - FREE FLICKERלביטול ריצודים והבהובים המעייפים את העיניים.
טכנולוגיית  - LIGHT BLUE LOWהמפחיתה את קרני האור הכחות המזיקים לעיניים
בשימוש ממושך.
טכנולוגיית  - READ-EASYמשפרת מאוד רזולוציית טקסט – מאפשרת לקרוא
טקסט כמו בעיתון או ספר אלקטרוני.
מעמד חכם גמיש בצורת אות  Zוניתן לפירוק במקרה הצורך.
המעמד עולה עד  18ס"מ לגובה ועד  10ס"מ לעומק.
תמיכה בחלונות  7ומעלה והרוב מערכות ההפעלה של .LINOX
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נתונים פיסיים

 מותג.1
PHILIPS

 פאנל.2
TFT-LCD (TN)

` גודל מסך באינץ.3
15.6

Height adjustment  מ"מ ב.4
184 (Horizontal), 105 (Vertical) mm

Tilt  במעלות.5
-5/90

Standby mode .6
0.5 W (typ.)

Off mode .7

page 2 / 6

)0.3 W (typ.

 .8צבע
שחור

 .9אפשרות תלייה 100X100 VESA
Y

 .10רמקולים סטריאופוניים מובנים
Y

כניסות יציאות

VGA .1
Y

DVI .2
Y

HDMI .3
Y
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Display Port .4
Y

 .5חיבור USB
Y

 .6יציאת אוזניות מובנית
Y

נתוני המסך

 .1רזולוציה בפיקסל
1366 x 768

 .2קונטרסט
1:20,000,000

 .3בהירות ) ( m2/cd
220

 .4זמן תגובה ) ( ms
4
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 .5גודל נקודה ב מ"מ
0.252

 .6מספר צבעים ) במליון (
16.7

 .7תדר רענון אופקי ב KHz
30-60

 .8תדר רענון אנכי ב Hz
50-75

תקני בטיחות

 .1תקנים
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS,
TUV Ergo, CU-EAC

שדרוגים ותוספות אפשריות למוצר זה
שם התוסף
זרוע מסך לשולחן

מחיר
 189שח
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זרוע  2מסכים לשולחן לדגמים עם VESA

 449שח

שם התוסף
מתקן תליה  2מסכים לשולחן עד  "27מזהה
11516
מתקן תליה מסך לשולחן עד  "27מזהה 11515
מתקן תליה  4מסכים לשולחן עד  "27מזהה
11519

מחיר
 349שח

שם התוסף
מצלמת רשת FHD
מצלמת FHD LENOVO
מצלמת LOGITECH C270
מצלמת רשת HD

 199שח
 799שח

מחיר
 179שח
 327שח
 299שח
 129שח
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