
 

 

Philips
Οθόνη LCD με οπίσθιο 
φωτισμό LED και 
SmartImage

S Line
22" (55,9 εκ.)
1680x1050

220S4LAB
Βιώσιμη παραγωγικότητα

με ενεργειακά αποδοτική οθόνη LED
Η οθόνη LED της Philips, κατασκευασμένη κατά 25% από ανακυκλωμένα υλικά και με 
περίβλημα χωρίς PVC και BFR, είναι ιδανική για παραγωγικότητα φιλική προς το 
περιβάλλον

Οικολογική σχεδίαση
• 25% ανακυκλωμένα υλικά με την πιστοποίηση EPEAT Gold
• Περίβλημα χωρίς PVC και BFR
• 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία
• Μηδενική περιεκτικότητα σε υδράργυρο
• SmartPower: Έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας
• Λειτουργία ζωντανής απενεργοποίησης 0,1 watt

Κορυφαία απόδοση
• Η τεχνολογία LED εξασφαλίζει φυσικά χρώματα
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για πολυμέσα
• Το TrueVision εξασφαλίζει εικόνες ποιότητας εργαστηρίου

Άνετη χρήση
• Σύγχρονα στοιχεία ελέγχου αφής
• Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας
• SmartControl για εύκολη ρύθμιση της απόδοσης



 Τεχνολογία LED
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς 
κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με 
πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, 
εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι 
οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, 
γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους 
ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον 
επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης 
έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με 
αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο 
αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν 
αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης 
ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα 
ολόκληρης της οθόνης.

SmartImage

Το SmartImage είναι μια αποκλειστική 
τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα 
περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη 
σας και σας προσφέρει βελτιωμένη 
απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το 
χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να 
επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, 
όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, 
Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την 
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με 
την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει 
δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την 
ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία 
απόδοση προβολής. Η επιλογή της 
λειτουργίας Economy σάς προσφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε 
πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο 
κουμπιού!

Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Δύο ηχεία στερεοφωνικού ήχου υψηλής 
ποιότητας ενσωματωμένα σε μια οθόνη. 
Στραμμένα προς τα εμπρός, είναι ορατά. 
Στραμμένα όμως προς τα κάτω, προς τα 
επάνω ή προς τα πίσω, ανάλογα με το 
μοντέλο και το σχεδιασμό, δεν είναι ορατά.

TrueVision

Το TrueVision αποτελεί μια αποκλειστική 
τεχνολογία της Philips που χρησιμοποιεί έναν 
προηγμένο αλγόριθμο για τον έλεγχο και την 
ευθυγράμμιση της οθόνης, προσφέροντας 
την απόλυτη απόδοση προβολής. Η Philips 
φροντίζει να ρυθμίζει τις οθόνες TrueVision 
από το εργοστάσιο, ώστε να απολαμβάνετε 
συνεπές χρώμα και ποιότητα εικόνας.

EPEAT Gold
Τα πιστοποιημένα μόνιτορ της Philips με 
EPEAT GOLD εξασφαλίζουν προστασία για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και 
είναι ενεργειακά αποδοτικά, εξασφαλίζοντας 
χαμηλές εκπομπές των επιβλαβών για το 
περιβάλλον αερίων του θερμοκηπίου. Το 
πρόγραμμα EPEAT βοηθά του αγοραστές να 
αξιολογούν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν 
μόνιτορ με βάση τα 51 περιβαλλοντικά 
κριτήρια που υποστηρίζει το Γραφείο 
Προστασίας του Περιβάλλοντος στις ΗΠΑ 
(EPA). Η πιστοποίηση GOLD εξασφαλίζει 
ότι τουλάχιστον 30% του πλαστικού που 

χρησιμοποιείται αποτελεί ανακυκλωμένη 
ρητίνη, η οποία εξασφαλίζει μειωμένη χρήση 
τοξικών και επικίνδυνων υλικών. Το EPEAT 
Gold ισχύει μόνο όταν η Philips καταχωρεί το 
προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για 
να δείτε την κατάσταση καταχώρησης στη 
χώρα σας.

Περίβλημα χωρίς PVC και BFR
Το περίβλημα αυτής της οθόνης Philips δεν 
περιέχει βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας 
και πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC και BFR)

Μηδενική περιεκτικότητα σε 
υδράργυρο
Οι οθόνες Philips με οπίσθιο φωτισμό LED 
δεν περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στις πιο τοξικές φυσικές 
ουσίες και είναι βλαβερός τόσο για τους 
ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Έτσι έχουν 
μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθόλη 
τη διάρκεια της ζωής τους, από την 
κατασκευή μέχρι την απόρριψη.

SmartPower
Το SmartPower είναι μια τεχνολογία 
τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναλύει 
δυναμικά το περιεχόμενο της εικόνας της 
οθόνης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 
ενέργειας. Η ένταση του οπίσθιου φωτισμού 
ελέγχεται και προκαθορίζεται αυτόματα από 
το σύστημα μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας έως και κατά 50%, που εξοικονομεί 
σημαντικά ποσά ενέργειας

SmartControl για εύκολη ρύθμιση
Λογισμικό υπολογιστή για λεπτομερή 
προσαρμογή της απόδοσης και των 
ρυθμίσεων προβολής. Η Philips προσφέρει 
στους χρήστες δύο επιλογές για την 
προσαρμογή των ρυθμίσεων προβολής: είτε 
μέσω πλοήγησης στο πολυεπίπεδο μενού 
προβολής στην οθόνη (OSD) με τη βοήθεια 
κουμπιών στην ίδια την οθόνη, είτε μέσω 
χρήσης του λογισμικού Philips SmartControl 
για εύκολη προσαρμογή των διάφορων 
ρυθμίσεων προβολής με έναν οικείο προς το 
χρήστη τρόπο
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη LCD: TFT-LCD
• Τύπος οπίσθιου φωτισμού: Σύστημα W-LED
• Μέγεθος Πίνακα: 22 ίντσες / 55,9 εκ.
• Πραγματική περιοχή προβολής: 473,76 (Ο) x 

296,1 (Κ)
• Αναλογία Εικόνας: 16:10
• Βέλτιστη ανάλυση: 1680 x 1050 στα 60Hz
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Φωτεινότητα: 250 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,282 x 0,282 χιλ.
• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• Βελτίωση εικόνας: SmartImage
• Χρώματα οθόνης: 16,7Μ
• Συχνότητα σάρωσης: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: DVI-D (ψηφιακό, HDCP), 

VGA (Αναλογικό)
• Είσοδος συγχρονισμού: Ξεχωριστός 
συγχρονισμός, Συγχρονισμός Πράσινου

• Ήχος (είσοδος/έξοδος): Είσοδος ήχου PC, 
Έξοδος ακουστικών

Άνεση
• Ενσωματωμένα ηχεία: 1,5 W x 2
• Ευκολία χρήσης: SmartImage, Ένταση ήχου, 

SmartPower, Μενού, Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

• Λογισμικό ελέγχου οθόνης: SmartControl 
Premium

• Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη: Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, 
Ρωσικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Ισπανικά

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Στήριγμα 
VESA (100x100 χιλ.)

• Συμβατότητα με λειτουργία Τοποθέτησης-και-
Άμεσης-Λειτουργίας (Plug & Play): DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP

Βάση
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ECO: 12,6 W (τυπ.)

• Λειτουργία ενεργοποίησης: 15,09 W (τυπ.) 
(μέθοδος δοκιμής EnergyStar 7.0)

• Λειτουργία αναμονής: 0,1W
• Λειτουργία απενεργοποίησης: 0,1W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Λειτουργία - Λευκή, 
Λειτουργία αναμονής- Λευκή (αναβοσβήνει)

• Τροφοδοσία ρεύματος: Ενσωματωμένο, 100-
240VAC, 50-60Hz

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 504 x 434 x 207 χιλ.
• Προϊόν χωρίς βάση (χιλ.): 504 x 349 x 59 χιλ.
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 565 x 478 x 138 χιλ.

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 4,45 κ.
• Προϊόν χωρίς βάση (κιλά): 3,38 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 6,27 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• MTBF: 30.000 ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: EnergyStar 7.0, 

EPEAT Gold*, RoHS
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
• Ανακυκλωμένα υλικά: 25%
• Συγκεκριμένες ουσίες: Περίβλημα χωρίς PVC / 

BFR, Χωρίς υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: BSMI, Σήμανση CE, FCC 
Κλάση B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, UL/cUL, WEEE, Πιστοποίηση TCO

Περίβλημα
• Μπροστινό πλαίσιο: Μαύρο
• Πίσω κάλυμμα: Μαύρο
• Βάση: Μαύρο
• Τέλος: Υφή
•
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Προδιαγραφές
Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED
S Line 22" (55,9 εκ.), 1680x1050

* Το EPEAT Gold είναι έγκυρο μόνο για τις περιοχές όπου η Philips 
έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε το www.epeat.net για 
να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.

http://www.philips.com

