
 

 

Philips Brilliance
LCD monitor s otočnou 
základňou, USB, Audio

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

220P2ES
Profesionálny ekologický 

a ergonomický displej
Ekologický displej Philips Professional 220P2 s certifikátom EPEAT Gold, vypínačom 
ZeroWatt, 0,1 W režimom elektronického vypnutia, šikovnou ergonomickou základňou, 
stereo zvukom a 4-portovým rozbočovačom USB zvýši vašu produktivitu

Udržateľné ekologické riešenie
• EPEAT Gold zaručuje minimálny dopad na životné prostredie
• Vypínač ZeroWatt, 100% úspora energie
• 0,1 W v režime elektronického vypnutia
• SmartPower: Úspora energie až 50 %

Ergonomický dizajn
• Nastavenie výšky v rozsahu 130 mm pre ideálnu polohu pri sedení
• Otáčanie obrazovky o 90 stupňov a inteligentná organizácia káblov

Špičkový zobrazovací výkon
• SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

Vynikajúce praktické funkcie
• Štýlové ovládacie prvky SmartTouch
• Vstavané stereo audio pre multimediálny zážitok
• Rozbočovač USB so 4 portami pre jednoduché pripájanie



 Vstavané stereo audio
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov 
zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. 
Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní 
dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní 
nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od 
modelu a tvaru.

Nastavenie výšky v rozsahu 130 mm
Dokonale ergonomická a jednoducho 
nastaviteľná základňa Super Ergo Base, ktorú 
možno nielen nakláňať a natáčať, ale aj výškovo 
nastaviť a otáčať o 90 stupňov. Vďaka tomu 
môže každý používateľ umiestniť monitor 
Philips tak, aby dosiahol maximálny komfort a 
efektívnosť pri pozeraní.

ScreenRotate
Technológia ScreenRotate umožňuje použiť 
monitor v režime na šírku alebo na výšku. Ak 
je potrebné zmeniť orientáciu pre lepšie 
zobrazenie zvoleného dokumentu alebo 
obrázka, monitor sa otočí do požadovanej 
polohy.

SmartImage

SmartImage je exkluzívna a špičková 
technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje 
obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a 
prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto 
ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z 
viacerých režimov, ako napr. Kancelária, 
Obraz, Zábava, Úsporný režim atď., ktorý sa 

presne hodí pre daný typ použitia. Na základe 
vášho výberu SmartImage dynamicky 
prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť 
obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný 
zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje 
výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v 
reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Systém SmartPower
SmartPower je technológia umelej inteligencie, 
ktorá na dosiahnutie úspory energie dynamicky 
analyzuje obrazový obsah na obrazovke. 
Intenzita podsvietenia tak môže byť 
automaticky riadená a prednastavená 
systémom, vďaka čomu je možné znížiť 
spotrebu energie až o 50 %, čím výrazne klesnú 
náklady na energiu

EPEAT Gold
Monitory Philips s certifikátom EPEAT GOLD 
zaručujú ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia a sú energeticky veľmi účinné s 
nízkymi emisiami skleníkových plynov, ktoré 
menia klímu. Program EPEAT pomáha 
kupujúcim zhodnotiť, porovnať a vybrať si 
monitory na základe 51 ekologických kritérií, 
ktoré podporuje agentúra US EPA. Certifikát 
GOLD zaručuje, že minimálne 30 % použitých 
plastov je zvyšková použitá živica, čo prináša 
zníženie objemu toxických a nebezpečných 
materiálov. Program EPEAT Gold je platný len 
tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný 
produkt. Stav registrácie vo vašej krajine zistíte 
na stránke www.epeat.net.

Rozbočovač USB 2.0 so 4 portami
Rozbočovač USB umožňuje používateľom 
pohodlné pripájanie multimediálnych zariadení 
typu plug and play, napríklad pamäťových 
zariadení USB, fotoaparátu, prenosného 
pevného disku, webovej kamery, zariadenia 
PDA, tlačiarne a mnohých iných zariadení s 

podporou pripojenia USB. Prakticky 
umiestnený rozbočovač USB 2.0 na monitore 
umožňuje prenos signálov rozhrania USB 2.0 
do počítača. Upozorňujeme, že mnohé 
zariadenia, napríklad fotoaparáty alebo pevné 
disky, vyžadujú nezávislé napájanie, pretože ich 
požiadavky na napájanie sú vyššie, než môže 
zabezpečiť rozbočovač USB na monitore.

Spínač nulovej spotreby
V súlade s heslom spoločnosti Philips 
„Dômyselnosť a jednoduchosť“ vám 
ponúkame možnosť vykonať zodpovedné 
rozhodnutie a kedykoľvek úplne VYPNÚŤ váš 
monitor. Stlačením jediného vypínača, 
prakticky umiestneného na zadnej strane 
monitora, sa spotreba energie monitora zníži 
na nulu. Vo vypnutom režime je monitor úplne 
odpojený od elektrického napájania a tým ešte 
viac znižuje vytváranie emisií skleníkových 
plynov.

Ovládacie prvky SmartTouch

Ovládacie prvky SmartTouch sú inteligentné, 
dotykom ovládané ikony, ktoré nahradzujú 
vyčnievajúce tlačidlá. Ovládacie prvky 
SmartTouch, ktoré reagujú aj na ten najľahší 
dotyk, napríklad zapínajú monitor alebo 
zjasňujú a zostrujú displej pomocou funkcie 
SmartImage Lite. Keď sú aktivované, ikony 
SmartTouch svietia, čím signalizujú, že vaše 
príkazy sa vykonali.
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Hlavné prvky
LCD monitor s otočnou základňou, USB, Audio
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: TFT-LCD
• Veľkosť panela: 22 palcov/55,9 cm
• Pomer strán: 16:10
• Optimálne rozlíšenie: 1 680 x 1 050 pri 60 Hz
• Čas odozvy (typický): 5 ms
• Jas: 250 cd/m²
• SmartContrast: 500 000
• Odstup pixelov: 0,282 x 0,282 mm
• Uhol zobrazenia: 176º (H)/170º (V), @ C/R > 5
• Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage
• Farby displeja: 16,7 mil.
• Frekvencia snímania: 30 – 83 kHz (H)/56 – 75 Hz 

(V)
• sRGB: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: VGA (Analógový), DVI-D (digitálny, 

HDCP)
• USB: 4 x USB 2.0
• Synchronizačný vstup: Oddelená synchronizácia, 

Synchronizácia na zelenej
• Zvuk (vstup/výstup): Stereo audio

Vybavenie a vlastnosti
• Vstavané audio: 1,5 W x 2
• Pohodlie používateľa: SmartImage, SmartControl, 

Systém SmartPower, Hlasitosť, Ponuka, Zapnuté/
Vypnuté

• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina, 
Španielčina, Taliančina, Ruština, Zjednodušená 
čínština, Portugalčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Upevnenie VESA (100 x 
100 mm), Kensington uzamknutie

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

Stojan
• Nastavenie výšky: 130 mm
• Otočný: Áno (automatické otočenie)
• Otočný: -65/65 stupeň
• Naklonenie: -5/20 stupeň

Príkon
• Režim Smart Power: 12 W (Min.)
• Režim prevádzky: < 22,5 W (skúšobná metóda 

EnergyStar 5.0)
• Pohotovostný režim: < 0,1 W
• Režim vypnutia: 0 W (so spínačom Zero Power)
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, 

Pohotovostný režim – biela (blikanie)
• Zdroj napájania: Vstavaný, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 505 x 495 x 250 mm
• Produkt bez stojana (mm): 505 x 351 x 59 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 565 x 468 x 263 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 6,25 kg
• Produkt bez stojana (kg): 4,15 kg
• Produkt s balením (kg): 8,40 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 – 80 % %
• MTBF: 50 000 hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: EPEAT Gold, RoHS, 

EnergyStar 5.0
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: BSMI, Značka CE, FCC, 

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

Skrinka
• Farba: Strieborná/čierna
• Povrchová úprava: Textúra
•
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