
 

 

Philips
LCD-skärm

56 cm (22") w E-line
1920x1080 Full HD

220E1SB
16:9 Full HD-skärm 

med blank design
Upplev mer med den här Vista-förberedda skärmen med Full HD 1080p-kvalitet! 220E1 
levereras med en tilltalande blank yta och lättanvända funktioner. Allt i ett prisvärt paket.

Fantastisk bildkvalitet
• LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p upplösning
• 5 ms kort svarstid
• SmartContrast 25 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Anpassad design
• Blank yta som förstärker din inredning

Fantastisk bekvämlighet
• Enkel kontroll av bildformat i bredbilds- och 4:3-format



 LCD-skärm med Full HD, 1920 x 1080p
Njut av en krispig och kristallklar bildkvalitet som ger 
publiken en verkligt minnesvärd bildupplevelse. 
Tittarna skäms bort med oöverträffad bild, 
häpnadsväckande färgskala och den skarpaste bilden 
som går att få.

5 ms på/av-svarstid
På/av-svarstid är den tid som krävs för ett 
bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt 
(vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). 
Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger 
snabbare överföringar och resultatet blir färre 
synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text 
och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid 
visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och 
foton.

SmartContrast-förhållande 25 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de 
mest levande bilderna. Philips avancerade 
videohantering kombinerat med unik extrem 
nedtoningsteknik och 
bakgrundsljusförstärkningsteknik resulterar i levande 
bilder. SmartContrast ökar kontrasten med utmärkt 
svärta och precis återgivning av mörka nyanser och 
färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög 
kontrast och levande färger.

Enkel kontroll av bildformat
Philips enkla kontroll av bildformat växlar från 4:3-
bildförhållandet till widescreenläget och tillbaka för 
att matcha skärmens bildförhållande med innehållet 
när du arbetar med breda dokument utan att du 
behöver bläddra eller för att titta på 
widescreeninnehåll i widescreenläget och uppleva 
störningsfri, ursprunglig visning av 4:3-innehåll.
220E1SB/00

Funktioner
• Yta: Blank
•

Bild/visning
• LCD-paneltyp: TFT-LCD
• Panelstorlek: 21,5 tum/54,61 cm
• Bildförhållande: 16:9
• Bildpunktavstånd: 0,248 x 0,248 mm
• Synfältsvinkel: 170º (H)/160º (V), vid C/R > 10
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25 000:1
• Svarstid (medel): 5 ms
• Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Antal färger: 16,7 M
• Avsökningsfrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz 

(V)
• sRGB

Anslutningar
• Signalingång: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP)
• Synkingång: Composite Sync, Separat 

synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet
• Bekväm användning: Ljusstyrka, Meny, Auto, Ström 

på/av
• OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, 

Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Portugisiska, 
Turkiska

• Annan bekvämlighet: VESA-montering 
(100x100 mm), Kensington-lås

• Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Windows 7/
Vista/XP/2000/98, sRGB

Ställning
• Lutning: -5/20 grader

Effekt
• Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/

viloläge – gul
• Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Aktivt läge: < 20,5 W (testmetoden EnergyStar 

5.0)
• Av-läge: < 0,5 W

Mått
• Produkt med stativ (mm): 512 x 374 x 205 mm
• Produkt utan stativ (mm): 453 x 570 x 140 mm
• Förpackning i mm (B x H x D): 570 x 453 x 140 mm

Vikt
• Produkt med stativ (kg): 4,4 kg
• Produkt utan stativ (kg): 4,04 kg
• Produkt med förpackning (kg): 6,28 kg

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 - 60 °C
• Relativ luftfuktighet: 20 - 80 %
• MTBF: 50 000 timmar

Hållbarhet
• Miljö och energi: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 

5.0

Uppfyllelse och standarder
• Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC, Klass B, 

UL/cUL

Hölje
• Färg: Svart
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