
 

 

Philips Brilliance
LCD монитор с шарнирна 
основа, USB, аудио

22" (55,9 см) P-line
WSXGA+

220P2ES
Професионален екологичен 

ергономичен дисплей
Екологичен, със Златен сертификат от EPEAT, дисплеят Philips Professional 220P2 с 
ключ за пълно спиране на захранването, 0,1 W плавно изключване, ергономична 
основа, стерео аудио и USB концентратор с 4 порта повишава продуктивността ви

Устойчиво екологично решение
• EPEAT Gold е гаранция за най-ниско въздействие върху околната среда
• Ключ за пълно спиране на захранването – 100% енергоспестяващ
• 0,1 W в режим плавно изключване
• SmartPower: до 50% икономия на енергия

Ергономичен дизайн
• 130 мм настройка на височината за идеално положение на седене
• Завъртане на екрана на 90 градуса и интелигентно подреждане на кабелите

Забележителни показатели на дисплея
• SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

Изключително удобство
• Стилни органи за управление SmartTouch
• Вграден стерео звук за работа с мултимедия
• USB концентратор с 4 порта за лесно свързване



 Вграден стерео звук
Чифт висококачествени източници на 
стерео звук, вградени в дисплея. Може да 
бъде с видимо насочване напред или 
невидимо насочване надолу, насочване 
нагоре, насочване назад и др., в зависимост 
от модела и дизайна.

130 мм настройка на височината
Super Ergo основата е "приятелски 
настроена към хората" стойка на 
мониторите Philips, която не само се 
накланя и се обръща, но е и с регулируема 
височина и със завъртане на 90 градуса, така 
че всеки потребител да може да регулира 
монитора според персоналните си 
предпочитания за максимално удобство и 
ефективност при гледане.

ScreenRotate
ScreenRotate позволява мониторът да се 
използва както в пейзажен, така и в 
портретен режим; за да промените 
ориентацията за по-добър изглед на избран 
документ или изображение, мониторът се 
завърта в желаната ориентация.

SmartImage

SmartImage е изключителна върхова 
технология на Philips, която анализира 
показваното на екрана и ви дава 
оптимизирани показатели на дисплея. Този 
лесен за използване интерфейс ви позволява 
да избирате различни режими, каквито са 
"Офис", "Изображение", "Развлечения", 
"Икономия" и др., съответно на 
използваното приложение. На основата на 
този избор SmartImage динамично 

оптимизира контраста, наситеността на 
цветовете и рязкостта на изображения и 
видео за постигане на най-добри 
показатели на дисплея. Режимът 
"Икономия" ви предлага големи икономии 
на енергия. И всичко това в реално време, с 
натискане само на един бутон!

Захранване SmartPower
SmartPower е технология за изкуствен 
интелект, която прави динамичен анализ на 
съдържанието на образа върху екрана, с цел 
пестене на енергия. Интензивността на 
подсветката може да се контролира 
автоматично и предварително да се настрои 
системно, с цел снижаване на 
консумираната мощност с до 50%, което 
значително намалява енергийните разходи

EPEAT Gold (Златен сертификат)
Мониторите на Philips, сертифицирани на 
ниво EPEAT GOLD, гарантират защита на 
човешкото здраве и околната среда в 
съчетание с висока енергийна ефективност, 
гарантираща ниски емисии на променящите 
климата парникови газове. Програмата 
EPEAT помага на купувачите при оценка, 
сравнение и избор на монитори, въз основа 
на 51 екологични критерия, поддържани от 
EPA в САЩ. Златният Сертификат 
гарантира, че поне 30% от използваните 
пластмаси са от рециклиран материал, което 
гарантира намаляване на използването на 
токсични и опасни материали. 
Сертификатът EPEAT Gold е валиден само 
когато Philips е регистрирал продукта. 
Посетете www.epeat.net, за да видите 
състоянието на регистрацията във вашата 
страна.

4-портов USB 2.0 концентратор
USB концентраторът позволява на 
потребителя удобно да свързва своите 
мултимедийни Plug and Play устройства, 
например USB памет, камера, портативен 
твърд диск, уеб камера, PDA, принтер и 
много други, които имат USB връзка. 

Удобно разположеният USB 2.0 
концентратор на монитора позволява на 
USB 2.0 сигналите да преминават до 
компютъра. Обърнете внимание, че много 
устройства, като камери и твърди дискове, 
може да се нуждаят от независимо 
захранване, защото имат по-високи 
изисквания за мощност, отколкото може да 
осигури USB концентраторът на монитора.

Ключ за пълно спиране на 
захранването
Ангажирани със стремежа си към 
"Чувствителност и простота" (Sense and 
Simplicity), ние от Philips ви даваме 
възможност да направите отговорния избор 
да ИЗКЛЮЧИТЕ монитора си по всяко 
едно време. С докосването на един 
единствен бутон ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.), 
разположен удобно на гърба на монитора, 
консумация на енергия на монитора се 
намалява до нула. В режим "Изкл." 
мониторът е напълно изключен от 
захранването с променлив ток, намалявайки 
още повече емисиите на въглероден 
двуокис.

Органи за управление SmartTouch

Органите за управление SmartTouch са 
интелигентни, чувствителни на допир 
икони, които заместват изпъкналите бутони. 
Като реагират и на най-лекия допир, 
органите за управление SmartTouch могат 
например да включат монитора и да 
направят по-ярък или по-контрастен образа 
чрез SmartImage Lite. Когато иконите 
SmartTouch са активирани, те светят, което 
показва, че командите ви са изпълнени.
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Картина/дисплей
• Тип на LCD панела: TFT-LCD
• Размер на панела: 22 инча/55,9 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:10
• Оптимална разделителна способност: 1680 x 

1050 при 60 Hz
• Време на отговор (типично): 5 мс
• Яркост: 250 кандела/м²
• SmartContrast: 500 000
• Стъпка на пикселите: 0,282 x 0,282 мм
• Зрителен ъгъл: 176º (хор.)/170º (верт.), при C/R 

> 5
• Подобрение на картината: SmartImage
• Цветове на дисплея: 16,7 милиона
• Честота на сканиране: 30 – 83 kHz (хор.)/56 – 75 

Hz (верт.)
• sRGB

Възможности за свързване
• Вход за сигнал: VGA (аналогов), DVI-D 

(цифрово, HDCP)
• USB: USB 2.0, 4 бр.
• Вход за синхросигнал: Отделна синхронизация, 
Синхронизация по зеленото

• Аудио (вход/изход): Стереозвук

Комфорт
• Вграден звук: 1,5 W x 2
• Удобство за потребителя: SmartImage, 

SmartControl, Захранване SmartPower, Сила на 
звука, Меню, Включване/изключване на 
захранването

• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Испански, Италиански, Руски, 
Опростен китайски, Португалски

• Други удобства: VESA монтиране (100x100 мм), 
ключалка "Кенсингтън"

• Съвместимост с Plug & Play: DDC/CI, Windows 
7/Vista/XP/2000/98, Mac OS X

Стойка
• Регулиране на височината: 130 мм
• Ос на въртене: Да (автоматично въртене)
• Шарнирен: -65/65 градуса
• Наклон: -5/20 градуса

Захранване
• Режим Smart Power: 12 W (мин.)
• Режим включено: < 22,5 W (метод на изпитване 

EnergyStar 5.0)
• Режим готовност: < 0,1 W
• Режим изключено: 0 W (с ключ за пълно 
спиране на захранването)

• LED индикатор на захранването: Включено – 
бяло, Режим на готовност – Бяло (мигащо)

• Електрозахранване: Вградено, 100 – 240 V 
променлив ток, 50/60 Hz

Размери
• Изделие със стойка (мм): 505 x 495 x 250 мм
• Изделие без стойка (мм): 505 x 351 x 59 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 565 x 468 x 263 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 6,25 кг
• Изделие без стойка (кг): 4,15 кг
• Изделие с опаковка (кг): 8,40 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): от 0°C до 

40°C °C
• Температурен диапазон (съхранение): от -20°C 
до 60°C °C

• Относителна влажност: 20% – 80 %
• Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Устойчивост
• Околна среда и енергия: EPEAT Gold (Златен 
сертификат), Директива RoHS, EnergyStar 5.0

• Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Съответствие и стандарти
• Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CE 
маркировка, FCC, Клас B, GOST, SEMKO, TCO 
5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Кутия
• Цвят: Сребристо/черно
• Готово: Текстура
•
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