
 

 

Philips Brilliance
LCD-skjerm med Pivot-
base, USB, lyd

22" (55,9 cm) P-serien
WSXGA+

220P2ES
Profesjonell, miljøvennlig 

og ergonomisk skjerm
Miljøvennlig, EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 220P2-skjerm med ZeroWatt-
bryter, Soft off-modus på 0,1 watt, Smart Ergo Base, stereolyd og USB-hub med fire 
porter øker produktiviteten

Bærekraftig øko-vennlig løsning
• EPEAT Gold sikrer lav påvirkning på miljøet
• ZeroWatt-bryter gir 100 % strømsparing
• 0,1 watt i Soft-Off-modus
• SmartPower: Strømsparing på opptil 50 %

Ergonomisk design
• 130 mm høydejustering for ideell sittestilling
• 90-graders skjermrotering og smart kabelhåndtering

Uovertruffen skjermytelse
• SmartImage: Optimalisert brukervennlig skjermopplevelse

Stor anvendelighet
• Stilige SmartTouch-kontroller
• Innebygd stereolyd for multimedieopplevelser
• USB-hub med 4 porter for enkel tilkobling



 Innebygd stereolyd
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er 
bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige 
fra fronten, eller usynlige pekende nedover, 
pekende oppover, pekende bakover, osv. 
avhengig av modell og utforming.

130 mm høydejustering
Super Ergo-basen er en Philips-skjermbase 
som ikke bare kan vippes og dreies, men den 
kan også høydejusteres og vris 90 grader, slik 
at hver bruker kan justere skjermen slik de vil 
for størst mulig komfort og effektivitet.

ScreenRotate
ScreenRotate gjør det mulig å bruke en skjerm 
i enten liggende eller stående visning. Når du vil 
endre retning for bedre visning av et valgt 
dokument eller bilde, dreies skjermen i ønsket 
retning.

SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi 
fra Philips, som analyserer innholdet som vises 
på skjermen, og som gir deg optimal 
skjermytelse. Med dette brukervennlige 
grensesnittet kan du velge ulike modi, som 
kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., 
for å tilpasse skjermen programmet som 
brukes. Basert på det du velger, optimerer 

SmartImage dynamisk kontrasten, 
fargemetningen og skarpheten på bilder og 
videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av 
økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer 
i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.

SmartPower
SmartPower er en teknologi med kunstig 
intelligens som dynamisk analyserer innholdet 
på skjermbildet for å spare strøm. Intensiteten 
på bakgrunnsbelysningen kan automatisk 
kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. 
Dette kan redusere strømforbruket med 
opptil 50 % og spare en betydelig sum på 
strømregningen.

EPEAT Gold
Philips EPEAT GOLD-sertifiserte skjermer gir 
beskyttelse for helse og miljø. Samtidig er de 
mer energieffektive, noe som gir mindre 
utslipp av drivhusgasser som påvirker klimaet. 
EPEAT-programmet hjelper kjøpere med å 
evaluere, sammenligne og velge skjermer 
basert på 51 miljøkriterier støttet av US EPA. 
GOLD-sertifisering sørger for at minst 30 % av 
plasten som brukes, er Post Consumer Resin, 
noe som gir reduksjon i bruk av giftig og farlige 
materialer. EPEAT Gold er bare gyldig der 
Philips registrerer produktet. Gå til 
www.epeat.net for å se registreringsstatusen 
der du bor.

4 porter, USB 2.0-HUB
USB-porten lar brukeren enkelt koble til 
multimedieenheter med plug and play-
funksjonalitet, for eksempel USB-
minneenheter, kamera, bærbar HDD, web-
kamera, PDA, skriver og mange andre enheter 
som har en USB-kontakt tilgjengelig. Den 

praktisk plasserte USB 2.0-porten på skjermen 
gjør at USB 2.0-signalene går gjennom til 
datamaskinen. Vær oppmerksom på at mange 
enheter, som kameraer og HDD, kanskje må 
slås på separat. Det er fordi de har høyere 
strømkrav enn USB-porten på skjermen kan 
yte.

Zero-bryter
I henhold til Philips' engasjement for "Sense and 
Simplicity" gir vi deg muligheten til å ta et 
ansvarsfullt valg ved å slå AV skjermen når som 
helst. Ved å trykke på AV/PÅ-knappen, som er 
plassert bak på skjermen, reduseres skjermens 
energiforbruk til null. I AV-modusen bruker 
ikke skjermen strøm i det hele tatt, og dermed 
reduserer du utslippene ytterligere.

SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller er intelligente, 
berøringssensitive ikoner som erstatter 
knapper som stikker frem. SmartTouch-
kontroller for eksempel, som reagerer på den 
minste berøring, slår på skjermen eller gjør 
skjermen lysere og skarpere med SmartImage 
Lite. Når SmartTouch-ikonene er aktivert, 
lyser de for å indikere at kommandoene er 
utført.
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Bilde/skjerm
• LCD-skjermtype: TFT-LCD
• Skjermstørrelse: 22" / 55,9 cm
• Sideforhold: 16:10
• Optimal oppløsning: 1680 x 1050 ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 5 ms
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• SmartContrast: 500 000
• Pikselavstand: 0,282 x 0,282 mm
• Visningsvinkel: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• Bildeforbedring: SmartImage
• Skjermfarger: 16,7 M
• Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
• sRGB

Tilkoblingsmuligheter
• Signalinngang: VGA (analog), DVI-D (digital, 

HDCP)
• USB: USB 2.0 x 4
• Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
• Lyd (inn/ut): Stereo audio

Anvendelighet
• Innebygd lyddel: 1,5 W x 2
• Brukerkomfort: SmartImage, SmartControl, 

SmartPower, Volum, Meny, Strøm på/av
• OSD-språk: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, 

Italiensk, Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
• Andre praktiske funksjoner: VESA-montering 

(100 x 100 mm), Kensington-lås
• Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7 / 

Vista / XP / 2000 / 98, Mac OS X

Stativ
• Høydejustering: 130 millimeter
• Pivot: Ja (automatisk dreining)
• Dreining: -65/65 grader
• Vippe: –5/20 grader

Drift
• Smart Power-modus: 12 W (min.)

• På-modus: < 22,5 W (EnergyStar 5.0-testmetode)
• Standby-modus: < 0,1 W
• Av-modus: 0 W (med Zero Power-bryter)
• LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-

modus – hvit (blinkende)
• Strømforsyning: Innebygd, 100-240VAC, 50/60Hz

Mål
• Produkt med stativ (mm): 

505 x 495 x 250 millimeter
• Produkt uten stativ (mm): 

505 x 351 x 59 millimeter
• Emballasje i mm (B x H x D): 

565 x 468 x 263 millimeter

Vekt
• Produkt med stativ (kg): 6,25 kg
• Produkt uten stativ (kg): 4,15 kg
• Produkt med emballasje (kg): 8,40 kg

Driftsforhold
• Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C °C
• Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C °C
• Relativ luftfuktighet: 20–80 %
• MTBF: 50 000 time(r)

Bærekraft
• Miljøvennlighet og energiforbruk: EPEAT Gold, 

RoHS, Energy Star 5.0
• Resirkulerbar emballasje: 100 %

Samsvar og standarder
• Juridiske godkjenninger: BSMI, CE-merket, FCC, 

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

Kabinett
• Farge: Sølv/svart
• Overflate: Tekstur
•
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