
 

 

Philips Brilliance
Οθόνη LCD με Ergo base, 
USB, Audio

20" (50,8 εκ.) B-line
WSXGA+

201B2CB
Η εργονομική οθόνη για επιχειρήσεις 

αυξάνει την παραγωγικότητα
Με χαρακτηριστικά όπως εργονομική βάση, στερεοφωνικό ήχο, θύρα USB, λειτουργία 
ομαλής απενεργοποίησης 0,1 watt, SmartImage και SmartControl, η ενεργειακά 
αποδοτική οθόνη Philips 201B2 Business αυξάνει την παραγωγικότητά σας

Οικολογική λύση
• Το EPEAT Gold εξασφαλίζει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
• Energy Star για ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• SmartPower: Έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας
• Λειτουργία ζωντανής απενεργοποίησης 0,1 watt

Εργονομικός σχεδιασμός
• Ρύθμιση ύψους 70 χιλ. για ιδανική θέση
• Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία

Εξαιρετική απόδοση οθόνης
• SmartImage: Βελτιωμένη οθόνη φιλική προς το χρήστη

Μεγάλη άνεση
• Σύγχρονα στοιχεία ελέγχου αφής
• Ενσωματωμένος στερεοφωνικός ήχος για εμπειρία πολυμέσων
• Θύρα USB για πρακτική σύνδεση περιφερειακών



 SmartImage

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα 
περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας και σας προσφέρει βελτιωμένη 
απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το 
χρήστη περιβάλλον σας επιτρέπει να 
επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, 
όπως Office, Image, Entertainment, Economy 
κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που 
χρησιμοποιείται. Βάσει της επιλογής, το 
SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, 
τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και 
βίντεο για κορυφαία απόδοση προβολής. Η 
επιλογή της λειτουργίας Economy σας 
προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το 
πάτημα ενός μόνο κουμπιού!

Κλίση και περιστροφή οθόνης
Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι 
δυνατή χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι 
ενσωματωμένος στη βάση και επιτρέπει να 
περιστρέψετε την οθόνη και να της δώσετε 
κλίση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

Ρύθμιση ύψους 70 χιλ.
Η Compact Ergo Base είναι μια εύχρηστη 
βάση οθόνης της Philips που παρέχει τη 
δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, περιστροφής 
και ύψους, για μέγιστη αποδοτικότητα και 
άνεση παρακολούθησης.

Ενσωματωμένος στερεοφωνικός ήχος
Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής 
ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. 
Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. 
Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα 

επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το 
μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

Στοιχεία ελέγχου αφής

Τα στοιχεία ελέγχου αφής είναι έξυπνα 
εικονίδια ευαίσθητα στην αφή, που 
αντικαθιστούν τα κουμπιά που προεξέχουν 
και επιτρέπουν στο χρήστη να προσαρμόζει 
την οθόνη στις απαιτήσεις του. 
Ανταποκρίνονται ακόμα και στο πιο απαλό 
άγγιγμα, ενώ προσδίδουν στην οθόνη μια 
πιο σύγχρονη όψη.

EPEAT Gold
Τα πιστοποιημένα μόνιτορ της Philips με 
EPEAT GOLD εξασφαλίζουν προστασία για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και 
είναι ενεργειακά αποδοτικά, εξασφαλίζοντας 
χαμηλές εκπομπές των επιβλαβών για το 
περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου. Το 
πρόγραμμα EPEAT βοηθά του αγοραστές να 
αξιολογούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν 
μόνιτορ με βάση τα 51 περιβαλλοντικά 
κριτήρια που υποστηρίζει το Γραφείο 
Προστασίας του Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ 
(EPA). Η πιστοποίηση GOLD εξασφαλίζει 
ότι τουλάχιστον 30% του πλαστικού που 
χρησιμοποιείται αποτελεί ανακυκλωμένη 
ρητίνη, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη χρήση 
τοξικών και επικίνδυνων υλικών. Το EPEAT 
Gold ισχύει μόνο όταν η Philips καταχωρεί το 
προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για 
να δείτε την κατάσταση καταχώρησης στη 
χώρα σας.

Energy Star 5.0
Το Energy Star είναι ένα πρόγραμμα 
αποδοτικής κατανάλωσης ενέργειας που 

χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και 
έχει υιοθετηθεί από πολλές άλλες χώρες. Η 
πιστοποίηση Energy Star σάς πιστοποιεί ότι 
το προϊόν που αγοράζετε πληροί τα πιο 
πρόσφατα πρότυπα εξοικονόμησης 
ενέργειας και λειτουργεί με τη μέγιστη 
δυνατή ενεργειακή απόδοση σε κάθε 
επίπεδο. Οι νέες οθόνες της Philips έχουν 
πιστοποιηθεί κατά τις προδιαγραφές του 
Energy Star 5.0 και πληρούν ή υπερπληρούν 
το πρότυπο. Για παράδειγμα, το Energy Star 
5.0 σε λειτουργία αδράνειας προϋποθέτει 
κατανάλωση ενέργειας μικρότερης από 1 
watt, ενώ οι οθόνες της Philips 
καταναλώνουν λιγότερό από 0,5 watt. 
Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στη 
διεύθυνση www.energystar.gov

SmartPower
Το SmartPower είναι μια τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει 
δυναμικά το περιεχόμενο της εικόνας της 
οθόνης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η ένταση του οπίσθιου φωτισμού 
ελέγχεται και προκαθορίζεται αυτόματα από 
το σύστημα μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας έως και κατά 50%, που εξοικονομεί 
σημαντικά ποσά ενέργειας

Θύρα USB 2.0
Η θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να 
συνδέουν με ευκολία συσκευές πολυμέσων 
plug and play, όπως συσκευές μνήμης USB, 
φωτογραφικές μηχανές, φορητά HDD, 
κάμερες Web, PDA, εκτυπωτές και πολλές 
ακόμη συσκευές με διαθέσιμη σύνδεση USB. 
Η θύρα USB 2.0 που βρίσκεται για 
πρακτικούς λόγους πάνω στην οθόνη 
επιτρέπει τη διέλευση των σημάτων USB 2.0 
στον υπολογιστή. Σημειώστε ότι πολλές 
συσκευές όπως φωτογραφικές μηχανές και 
HDD ενδέχεται να χρειαστεί να 
ενεργοποιηθούν αυτόνομα, καθώς 
διαθέτουν υψηλότερες απαιτήσεις ρεύματος 
από αυτές που μπορεί να παρέχει η θύρα 
USB
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Χαρακτηριστικά
Οθόνη LCD με Ergo base, USB, Audio
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Μέγεθος Πίνακα: 20 ίντσες/ 50,8 εκ.
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Βέλτιστη ανάλυση: 1600 x 900 στα 60Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• SmartContrast: 500000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,277 x 0,277 χιλ.
• Γωνία προβολής: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: 16,7 M
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: VGA (Αναλογικό), DVI-D 

(ψηφιακό, HDCP)
• USB: 1 x USB 2.0
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Στερεοφωνικού ήχου, 
Είσοδος ήχου PC, Έξοδος για ακουστικά 
(υποδοχή 3,5 χιλ.)x 1

Άνεση
• Ενσωματωμένος ήχος: 1,5 W x 2
• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Ένταση ήχου, 
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, SmartPower, 
Μενού

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα, Πορτογαλικά

• Άλλη ευκολία: Στήριγμα VESA (100x100 χιλ.), 
Κλειδαριά Kensington

• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, 
Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, sRGB

Βάση
• Ρύθμιση ύψους: 70 χιλ.
• Περιστρεφόμενο: -65/+65 μοίρες
• Κλίση: -5/+20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία Smart Power: 11 W (ελάχ.)
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 19,62 W (Μέθοδος 
δοκιμής EnergyStar 5.0)

• Λειτουργία αναμονής: 0,1 W
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,1 W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-240 
VAC, 50/60 Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 494 x 407 x 220 χιλ.
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 494 x 316 x 49 χιλ.
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 564 x 466 x 191 χιλ.

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 5,06 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,69 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 6,95 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS, EPEAT 

Gold, EnergyStar 5.0
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, Σήμανση CE, FCC, 

Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV 
Ergo, UL/cUL

Περίβλημα
• Χρώμα: Μαύρο/Μαύρο
• Τέλος: Υφή
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD με Ergo base, USB, Audio
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