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60 @ 1080 x 1920

DVI
D-Sub
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الخطوة 1. افصل التيار الكهر.بائي.
الخطوة 2. .ضع شاشة LCD على فوطة أو .بطانية .بحيث يكون وجهها ألسفل.

الخطوة 3. قم .بفك المسامير 3 التي تر.بط القاعدة.
VESA الخطوة 4. قم .بتركيب حامل التث.بيت الجداري الموجود .بمجموعة ملحقات التث.بيت الجداري المتوافقة مع

(مسافة 100 مم × 100 مم ).

الخطوة 5. علق لوحة عرض LCD على الجدار، مت.بعا التعليمات في مجموعة التعليق الجداري.

الخطوة 4:
.4 VESA فتحات مسامي 

الخطوة 3: 3 مسامير تر.بط القاعدة.
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1080 x 1920

VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz

75
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.11

السطوع (▼) / الت.باين (▲).
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60 @ 1080 x 1920
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1080 x 1920
60 @ 1080 x 1920 VESA
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ECO Mode (الوضع االقتصادي) يوفر معدل أقل الستهالك الطاقة من خالل خفض السطوع.
Standard (قياسي): .إعداد السطوع االفتراضي

Optimize (تحسين): يعمل على خفض السطوع بمقدار %25
Conserve (حفظ الطاقة): يعمل على خفض السطوع بمقدار %50
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Active Matrix 1080 x 1920 LCD (مقاوم فيلم رقيق)، شاشة عرض .بال.بلورات المائية TFT تقنية
عمق 0,3114 مم .بكسل
مقاس متري: 68,58 سم

قياسي: 27 .بوصة (المساحة المرئية 27 .بوصة)
RGB عمودي .بمنظومة ألوان

م.ضاد للمعان ال.ضوئي

النوع

حجم العرض

مرشح  ألوان
السطح الزجاجي

LCD
(شاشة عرض

بالبلورات المانية)

TMDS 100 ohms / (0,7/1,0 Vp-p، 75 ohms) تماثلية RGB منظومة ألوان
تزامن منفصل

fh: 24-82 kHz ، fv: 50-75 Hz

تماثلي إشارة الدخل

حتى x 1920 1080 غير متشا.بك
1080 x 1920 باور ماكينتوش حتى.

كم.بيوتر شخصي
ماكينتوش١

التوافق

x 1920 1080 @ 60 هرتز
x 1680 1050 @ 60 هرتز

x 1600 1200 @ 60, 75 هرتز
x 1440 900 @ 60, 75 هرتز

x 1280 1024 @ 60, 75 هرتز
x 1024 768 @ 60, 70, 72, 75 هرتز
x 800 600 @ 56, 60, 72, 75 هرتز

x 640 480 @ 60, 75 هرتز
x 720 400 @ 70 هرتز

الموصى .بها
والمدعومة

الدقة

240-100 فولت تيار متردد، 60-50 هرتز (تشغيل ذاتي) الفولتية الطاقة

597,89 مم (أفقيأ) x 336,31 مم (أسيأ)
23,54 .بوصة (أفقيأ) x 13,24 .بوصة (أسيأ)

مسح كامل مساحة العرض

+32 درجة فهرنهيت .إلى +104 درجة فهرنهيت (0 درجة مئوية .إلى +40 درجة مئوية)
20 ٪ .إلی 90 ٪ (.بدون تكاثف)

حتى 10,000 قدم

درجة الحرارة
الرطو.بة
االرتفاع

ظروف التشغيل

-4 درجة فهرنهيت .إلى +140 درجة فهرنهيت (-20 درجة مئوية .إلى +60 درجة مئوية)
5 ٪ .إلی 90 ٪ (.بدون تكاثف)

حتى 40,000 قدم

درجة الحرارة
الرطو.بة
االرتفاع

ظروف التشغيل

644 مم (عرض) x 436 مم (طول) x 173,7 مم (عمق)
25,35 .بوصة (عرض) x 17,18 .بوصة (طول) x 6,83 .بوصة (عمق)

المادية األبعاد

11,73 رطل (5,32 كجم) الصافى الوزن

27 وات (نمو ذجي)      (لم.بة .بيان .بلون أزرق)
<0,5 وات

تشغيل
.إيقاف تشغيل

أوضاع توفير
الطاقة

أوضاع التوقيت المعدة مسبقأ (معدة مس.بقأ على ®x 1920 VESA 1080 @ 60 هرتز)
تحذير: ال ت.ض.بط .بطاقة الصور والرسومات المودة .بجهاز الكم.بيوتر خاصتك على معدل يفوق معدالت التحديث هذه؛ حيث قد يؤدي القيام .بذلك

.LCD إلى .إلحاق .ضرر دائم .بشاشة العرض .بال.بلورات المائية.

1 تتطلب أجهزة ماكينتوش األقدم من G3 محول ® ViewSonic خاص .بأجهزة ماكينتوش. ولشراء محول من هذا النوع،

.ViewSonic اتصل .بشركة
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http://ap.viewsonic.com/me/ األقطار العر.بية
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4.3: ViewSonic LCD Warranty LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
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