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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 @ 1080 x 1920

D-SUB
دخل الصوت
إخراج الصوت

DVI
HDMI
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1080 x 1920

VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz

75
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.11

ضبطالصوت (▼) السطوع/التباين (▲).
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60 @ 1080 x 1920
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Audio Input (دخل الصوت)
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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 بالبلورات المائية TFT تقنية
عمق 0,3114 مم بكسل
مقاس متري: 68.58 سم

قياسي: 27 بوصة (المساحة المرئية 27 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
DVI-D/HDMI (TMDS رقمي، 100 أوم)

تزامن الجهاز، تزامن منفصل، تزامن على األخضر
fh: 24-83 kHz ، fv: 50-76 Hz

تماثلي إشارة الدخل

حتى x 1920 1080 غير متشابك
1080 x 1920 باور ماكينتوش حتى

كمبيوتر شخصي
ماكينتوش١

التوافق

x 1920 1080 @ 60 هرتز
x 1680 1050 @ 60 هرتز
x 1600 1200 @ 60 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

1080p / 720p / 576p / 480pi  بها والمدعومة
الموصى

 وقت القيديو
(HDMI)

240-100 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز (تشغيل ذاتي)
19 فولت تيار مباشر، 2,63 أمبير 

فولطية الدخل
فولطية الخرج

ههايئ الطاقة٢

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)
10 ٪ 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)
10 ٪ إلی 80 ٪ (بدون تكاثف)

حتى 40,000 قدم

درجة الحرارة
الرطوبة
االرتفاع

ظروف التشغيل

622,29 مم (عرض) x 459,3 مم (طول) x 192,5 مم (عمق)
24,52 بوصة (عرض) x 18,08 بوصة (طول) x 7,58 بوصة (عمق)

المادية األبعاد

10,98 رطل (4,98 كجم) الصافى الوزن

33 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

١ 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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SRS Premium Sound تثبيت برنامج
 

  إجراءات التثبيت:
١.  أدخل القرص المضغوط ViewSonic Wizard CD في محرك األقراص المضغوطة/أقراص DVD لديك، 

ثم اخرج من عملية تثبيت المعالج. 
2.  انقر بزر الماوس األيمن فوق زر Start (بدء) وحدد Explore (استعراض). 

3.  حدد مكان القرص المضغوط ViewSonic Wizard CD (يظهر دائًما معالج ViewSonic بشعار عبارة 
عن 3 طيور)، وانقر فوق عالمة + لتوسعة نطاق المجلدات. 

4.  انقر نقًرا مزدوًجا فوق مجلد SRSPremiumSound وفوق ملف Setup.exe ثم اتبع اإلرشادات التي 
تظهر على الشاشة إلكمال عملية التثبيت البسيطة. 
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4.3: ViewSonic LCD Warranty LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07




