
 

 

Philips Brilliance
Monitor LCD cu bază Ergo, 
USB, audio

B-line de 20'' (50,8 cm)
WSXGA+

201B2CB
Afişajul business ergonomic 

vă creşte productivitatea
Cu caracteristici precum baza ergonomică, sunetul stereo, portul USB, modul de 
închidere treptată la 0,1 Waţi, SmartImage şi SmartControl, afişajul business economic 
Philips 201B2 vă creşte productivitatea

Soluţie ecologică sustenabilă
• EPEAT Gold asigură cel mai redus impact asupra mediului
• Energy Star pentru eficienţă energetică și consum redus
• SmartPower: Economisire a energiei cu până la 50%
• 0,1 W în modul închidere treptată

Design ergonomic
• Reglare pe înălţime la 70 mm pentru poziţie de ședere ideală
• Rotire și înclinare pentru un unghi de vizionare ideal

Performanţă excelentă a ecranului
• SmartImage: Experienţă de afișare optimă și intuitivă

Comoditate sporită
• Comenzi tactile moderne
• Sunet stereo încorporat pentru experienţă multimedia
• Port USB pentru conexiuni periferice



 SmartImage

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips 
de vârf care analizează conţinutul afișat pe 
ecran și vă oferă o performanţă de afișare 
optimizată. Această interfaţă accesibilă vă 
permite să selectaţi diferite moduri, precum 
Birou, Imagine, Divertisment, Economie etc., 
pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza 
scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage 
îmbunătăţește dinamic contrastul, saturaţia 
culorilor, definiţia imaginilor și clipurilor video, 
pentru performanţe de afișare de excepţie. 
Opţiunea modului Economie vă oferă 
economii importante de energie. Totul în timp 
real, prin apăsarea unui singur buton!

Rotirea și înclinarea ecranului
Ecranul dispune de un mecanism încorporat 
care permite înclinarea și rotirea înainte și 
înapoi.

Reglare pe înălţime la 70 mm
Baza ergonomică compactă este o bază pentru 
monitoare Philips „ușor de utilizat” care se 
rabatează, pivotează și se reglează pe înălţime, 
pentru a permite fiecărui utilizator să fixeze 
monitorul în poziţia optimă pentru a beneficia 
de confort și eficienţă maxime.

Sunet stereo încorporat
O pereche de boxe stereo de calitate înaltă 
integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile 

frontal sau invizibile în partea inferioară, 
posterioară etc., în funcţie de model și design.

Comenzi tactile

Comenzile tactile sunt pictograme tactile 
inteligente care înlocuiesc butoanele 
proeminente, care permit utilizatorului să 
regleze monitorul conform necesităţilor. 
Sensibile la cea mai mică atingere, comenzile 
tactile conferă monitorului un aspect modern.

EPEAT Gold
Monitoarele Philips certificate EPEAT GOLD 
asigură protecţie pentru sănătatea oamenilor și 
mediu și sunt extrem de eficiente din punct de 
vedere energetic, asigurând emisii reduse de 
gaze cu efect de seră care modifică climatul. 
Programul EPEAT ajută cumpărătorii să 
evalueze, compare și selecteze monitoarele pe 
baza a 51 de criterii ecologice, acceptate de 
EPA SUA. Certificarea GOLD asigură faptul că 
cel puţin 30% din plasticul utilizat este rășină 
din produse reciclate, care asigură minimizarea 
utilizării materialelor toxice și periculoase. 
EPEAT Gold este valabil numai în regiunile în 
care Philips își înregistrează produsul. Pentru 
starea înregistrării din ţara dvs., vizitaţi 
www.epeat.net.

Energy Star 5.0
Energy Star este un program de eficienţă 
energetică sponsorizat de US EPA care a fost 

adoptat de multe alte ţări. Certificarea Energy 
Star asigură că achiziţionaţi un produs care 
respectă cele mai recente standarde privind 
eficienţa energetică la toate nivelurile 
operaţionale. Monitoarele Philips noi sunt 
certificate pentru specificaţiile Energy Star 5.0 
și respectă sau depășesc standardul. De 
exemplu, în mod inactiv, Energy Star 5.0 
necesită un consum electric mai mic de 1 watt, 
în timp ce monitoarele Philips consumă mai 
puţin de 0,5 waţi. Informaţii suplimentare se 
găsesc la www.energystar.gov

SmartPower
SmartPower este o tehnologie inteligentă 
artificială care analizează dinamic conţinutul 
imaginii de pe ecran pentru a obţine economii 
de energie. Intensitatea luminii de fundal poate 
fi controlată automat și presetată de sistem, 
pentru a reduce consumul de energie cu până 
la 50% și, implicit, a costurilor.

Port USB 2.0
Portul USB permite utilizatorilor să își 
conecteze ușor dispozitivele multimedia de tip 
plug and play, precum dispozitivele de 
memorie USB, camerele, dispozitivele 
portabile cu hard disc, camerele Web, PDA-
urile, imprimantele și multe alte dispozitive cu 
o conexiune USB disponibilă. Portul USB 2.0 
poziţionat convenabil pe monitor permite 
trecerea semnalelor USB 2.0 către computer. 
Reţineţi că numeroase dispozitive, precum 
camerele și dispozitivele HDD, pot necesita 
alimentare independentă, deoarece au cerinţe 
de alimentare mai ridicate decât poate asigura 
portul USB al monitorului
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Imagine/Ecran
• Tip de ecran LCD: TFT-LCD
• Dimensiune ecran: 20 inch/50,8 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie optimă: 1600 x 900 la 60 Hz
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms
• Luminozitate: 250 cd/m²
• SmartContrast: 500000:1
• Distanţă între pixeli: 0,277 x 0,277 mm
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 170º (V), la C/R > 5
• Caracteristici superioare imagine: SmartImage
• Culori afișaj: 16,7 m
• Frecvenţă de scanare: 30 - 83 kHz(H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB

Conectivitate
• Intrare semnal: VGA (Analog), DVI-D (digital, 

HDCP)
• USB: USB 2.0 x 1
• Intrare sincronizare: Sincronizare separată, 

Sincronizare la verde
• Intrare/ieșire audio: Audio stereo, Intrare audio 

PC, Ieșire cască (mufă 3,5 mm) x 1

Confort
• Sistem audio încorporat: 1,5 W x 2
• Confort utilizator: SmartImage, Volum, Activare/

Dezactivare, SmartPower, Meniu
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, 

Italiană, Rusă, Chineză simplificată, Portugheză
• Alte avantaje: Suport VESA (100x100 mm), Blocare 

Kensington
• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Windows 7/

Vista/XP, Mac OS X, sRGB

Stand
• Ajustare pe înălţime: 70 mm
• Rotativ: -65/+65 grad
• Înclinare: -5/+20 grad

Alimentare
• Mod Smart Power: 11 W (min)
• Mod pornit: 19,62 W (metodă de testare 

EnergyStar 5.0)
• Mod Standby: 0,1 W
• Mod Oprit: 0,1 W
• Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb, 

Mod standby - alb (intermitent)
• Sursă de alimentare: Încorporat, 100-240 V CA, 

50/60 Hz

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 494 x 407 x 220 mm
• Produs fără suport (mm): 494 x 316 x 49 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 564 x 466 x 191 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 5,06 kg
• Produs fără suport (kg): 3,69 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 6,95 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 

°C °C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60 

°C °C
• Umiditate relativă: 20 %-80 %
• MTBF: 50.000 ore

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: RoHS, EPEAT Gold, 

EnergyStar 5.0
• Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: BSMI, Siglă CE, FCC, 

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

Carcasă
• Culoare: Negru/Negru
• Finisaj: Textură
•
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