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Congratulations!
This display is designed for both you and the planet!

The display you have just purchased carries the TCO Certified 
label. This ensures that your display is designed, manufactured 
and tested according to some of the strictest quality and 
environmental requirements in the world. This makes for a high 
performance product, designed with the user in focus that also 
minimizes the impact on the climate and our natural 
environment.

TCO Certified is a third party verified program, where every product model is tested by an 
accredited impartial test laboratory. TCO Certified represents one of the toughest certifications 
for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO Certified for displays:
• Good visual ergonomics and image quality is tested to ensure top performance and reduce 

sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, black 
level, gamma curve, color and luminance uniformity, color rendition and image stability.

• Product have been tested according to rigorous safety standards at an impartial laboratory.
• Electric and magnetic fields emissions as low as normal household background levels.
• Low acoustic noise emissions.

Some of the Environmental features of the TCO Certified for displays:
• The brand owner demonstrates corporate social responsibility and has a certified 

environmental management system (EMAS or ISO 14001).
• Very low energy consumption both in on- and standby mode minimize climate impact.
• Restrictions on chlorinated and brominated flame retardants, plasticizers, plastics and 

heavy metals such as cadmium, mercury and lead (RoHS compliance).
• Both product and product packaging is prepared for recycling.
• The brand owner offers take-back options..

The requirements can be downloaded from our web site. The requirements included in this 
label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, 
users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been 
involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction.
Our labeling system started with displays in 1992 and is now requested by users and 
ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified.

For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as 
the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com
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60 @ 1024 x 1280

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

.LCD الخطوة 3. قم برفع األغطية البالستيكية من ظهر شاشة
الخطوة 4. قم بفك المسامير 4 التي تربط القاعدة.

.4 VESA الخطوة 5. قم بنزع السدادات المطاطية من فتحات مسامير
VESA الخطوة 6. قم بتركيب حامل التثبيت الجداري الموجود بمجموعة ملحقات التثبيت الجداري المتوافقة مع

(مسافة 100 مم × 100 مم ).

الخطوة 7. علق لوحة عرض LCD على الجدار، متبعا التعليمات في مجموعة التعليق الجداري.

الخطوة 4: 4 مسامير تربط القاعدة.

الخطوة 3: الغطاء البالستيكي

الخطوة 6-5:
.4 VESA فتحات مسامي 
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1024 x 1280

VESA 1280 x 1024 @ 60 Hz

75
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.12

السطوع (▼) التباين (▲).
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60 @ 1024 x 1280
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1024 x 1280
60 @ 1024 x 1280 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 1280 x 1024 LCD (مقاوم فيلم رقيق)، شاشة عرض بالبلورات المائية TFT تقنية

عمق 0,3 مم بكسل

مقاس متري: 43 سم

قياسي: 17 بوصة (المساحة المرئية 17 بوصة)

RGB عمودي بمنظومة ألوان

مضاد للمعان الضوئي

النوع

حجم العرض

مرشح  ألوان

السطح الزجاجي

LCD
(شاشة عرض

بالبلورات المانية)

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

تزامن الجهاز، تزامن منفصل، تزامن على األخضر

fh: 24-82 kHz ، fv: 50-75 Hz

تماثلي إشارة الدخل

حتى x 1280 1024 غير متشابك

1024 x 1280 باور ماكينتوش حتى

كمبيوتر شخصي
ماكينتوش١

التوافق

x 1280 1024 @ 75 هرتز

x 1280 1024 @ 60 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
337,9 مم (أفقيأ) x 270,3 مم (أسيأ)

13,3 بوصة (أفقيأ) x 10,6 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 16,400 قدم

درجة الحرارة

الرطوبة

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

الرطوبة

االرتفاع

ظروف التشغيل

379 مم (عرض) x 400 مم (طول) x 210 مم (عمق)

14,9 بوصة (عرض) x 15,7 بوصة (طول) x 8,3 بوصة (عمق)

المادية األبعاد

6,42 رطل (2,91 كجم) الصافى الوزن
20 وات (نمو ذجي)          (لمبة بيان بلون أزرق)

<0,5 وات

تشغيل

إيقاف تشغيل

أوضاع توفير
الطاقة

تحذير: ال تضبط بطاقة الصور والرسومات المودة بجهاز الكمبيوتر خاصتك على معدل يفوق معدالت التحديث هذه؛ حيث قد يؤدي القيام بذلك
.LCD إلى إلحاق ضرر دائم بشاشة العرض بالبلورات 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 العربية
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4.3: ViewSonic LCD Warranty LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
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