
 

 

Philips Brilliance
Monitor LCD cu 
tehnologie SoftBlue

P Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
Full HD (1920 x 1080)

221P6EPYEB
Performanţă excepţională din orice unghi

cu un afişaj IPS Full HD
Conceput pentru tine, noul monitor Philips Brilliance dispune de tehnologia inovatoare 
cu LED-uri SoftBlue pentru imagini strălucitoare şi pline de culoare care nu obosesc ochii 
şi productivitate maximă.

Conceput pentru oameni
• Tehnologia SoftBlue protejează ochii și menţine culoarea
• Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii
• SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

Performanţă excepţională
• Tehnologie extralată IPS ADS pentru acurateţea culorilor și a imaginii
• Presetări SmartImage pentru setări de imagine ușor de optimizat

Ușor de utilizat
• Boxe stereo integrate pentru multimedia
• Hub USB 3.0 pentru acces confortabil și încărcare rapidă
• Conexiune DisplayPort pentru elemente vizuale maxime

Design ecologic durabil
• LightSensor pentru luminozitatea perfectă cu consum minim
• PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică
• 65% materiale plastice reciclate cu TCO Edge



 Tehnologia SoftBlue

Tehnologia cu LED SoftBlue utilizează o 
tehnologie inteligentă pentru a reduce lumina 
albastră dăunătoare cu lungime de undă 
redusă, fără a afecta culorile sau imaginea 
afișată. Organizaţii de testare internaţionale, 
precum TUV Rheinland, atestă faptul că 
tehnologia cu LED SoftBlue reduce lumina 
albastră dăunătoare.

Tehnologie IPS-ADS

Afișajele IPS-ADS utilizează o tehnologie 
avansată care vă oferă unghiuri extralargi de 
vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă 
vizualizarea afișajului din aproape orice unghi. 
Spre deosebire de panourile TN standard, 
afișajele IPS-ADS vă oferă imagini remarcabil de 
clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu 
numai pentru vizualizarea de fotografii, filme și 
pentru navigarea pe Web, dar și pentru aplicaţii 
profesionale care necesită un nivel înalt de 
acurateţe a culorilor și luminozitate uniformă 
în orice moment.

SmartImage

SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips 
de vârf care analizează conţinutul afișat pe 
ecran și vă oferă o performanţă de afișare 
optimizată. Această interfaţă accesibilă vă 
permite să selectaţi diferite moduri, precum 
Birou, Fotografie, Film, Joc, Economie etc., 
pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. Pe baza 
selecţiei, SmartImage optimizează dinamic 
contrastul, saturaţia culorilor, claritatea 
imaginilor și a clipurilor video, pentru 
performanţe de afișare de excepţie. Opţiunea 
modului Economie vă oferă economii 
importante de energie. Totul în timp real, prin 
apăsarea unui singur buton!

Tehnologie fără scintilaţii

Datorită modului în care luminozitatea este 
controlată în ecranele cu LED-uri și iluminare 
de fundal, unii utilizatori experimentează 
scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează 
oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de 
la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla 
luminozitatea și a reduce și mai mult scintilaţiile 
pentru o vizualizare mai confortabilă.

SmartErgoBase

SmartErgoBase este o bază de monitor ce 
permite reglarea ergonomică a ecranului și 
simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile 
de reglare a înălţimii, înclinării și rotirii permit 
obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. 
Sistemul elimină solicitările fizice din timpul 
unei zile de lucru și permite gestionarea 
cablurilor, reducând „păienjenișul” de cabluri și 
păstrând aspectul profesional al biroului.

Difuzoare stereo încorporate

O pereche de boxe stereo de calitate înaltă 
integrate în monitor. Acestea pot fi vizibile 
frontal sau invizibile în partea inferioară, 
posterioară etc., în funcţie de model și design.

Certificat TUV pentru nivel scăzut al 
luminii albastre
Standardul de testare TUV Rheinland 
pentru nivelul scăzut al luminii albastre 
(2PfG) atestă faptul că afișajele Philips cu 
tehnologie LED SoftBlue au un nivel redus 
al luminii albastre dăunătoare.
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Imagine/Ecran
• Tip de ecran LCD: IPS-ADS LCD
• Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
• Dimensiune ecran: 21,5 inch / 54,6 cm
• Zonă vizualizare efectivă: 476,6 (O) x 268,1 (V)
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
• Timp de răspuns (uzual): 14 ms
• SmartResponse (uzual): 5 ms (gri la gri)
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1.000:1
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Distanţă între pixeli: 0,248 x 0,248 mm
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V), la C/R > 10
• Caracteristici superioare imagine: SmartImage
• Culori afișaj: 16,7 m
• Frecvenţă de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz 

(V)
• SoftBlue
• sRGB

Conectivitate
• Intrare semnal: DisplayPort, DVI-D (digital, 

HDCP), VGA (Analog)
• USB: USB 3.0x4 (1 cu încărcare rapidă)*
• Intrare sincronizare: Sincronizare separată, 

Sincronizare la verde
• Intrare/ieșire audio: Intrare audio PC, Ieșire căști

Confort
• Difuzoare încorporate: 2 W x 2
• Confort utilizator: SmartImage, Volum, 

PowerSensor, Meniu, Activare/Dezactivare
• Limbi OSD: Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, 

Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, 
Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, 
Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, 
Suedeză, Chineză tradiţională, Turcă, Ucraineană

• Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA 
(100x100 mm)

• Compatibilitate Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Stand
• Ajustare pe înălţime: 130 mm
• Pivot: 90°
• Rotativ: -175/+175 grad
• Înclinare: -5/20 grad

Alimentare
• Mod ECO: 10,12 W (nominal)
• Mod pornit: 13,84 W (nominal) (conform metodei 

de testare EnergyStar 6.0)
• Mod Standby: <0,2 W (nominal)

• Mod Oprit: Zero waţi cu comutatorul c.a.
• Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb, 

Mod standby - alb (intermitent)
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50-60 Hz, 

Încorporat

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 511 x 488 x 257 mm
• Produs fără suport (mm): 511 x 319 x 52 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 565 x 493 x 184 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 5,60 kg
• Produs fără suport (kg): 3,10 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 7,94 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 

°C °C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60 

°C °C
• Umiditate relativă: 20 %-80 %
• Altitudine: Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), 

nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
• MTBF (demonstrat): 70.000 ore (fără iluminare de 

fundal)

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: PowerSensor, 

LightSensor, EnergyStar 6.0, EPEAT Gold*, TCO 
edge, RoHS

• Material de ambalare reciclabil: 100 %
• Materiale plastice reciclate: 65%
• Substanţe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără 

mercur, Fără plumb

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: Siglă CE, FCC, clasa B, 

SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO 6.0, TUV Ergo, 
TUV/GS, EPA, PSB, WEEE, C-Tick, 
UCRAINEANĂ, CECP, ICES-003, Cert. TIV - 
lumină albastră redusă

Carcasă
• Ramă faţă: Negru
• Capac spate: Negru
• Picior: Negru
• Finisaj: Textură

Ce este în cutie?
• Monitor cu suport
• Cabluri: VGA, DVI, DisplayPort, audio, alimentare
• Documentaţie utilizator
•
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* EPEAT Gold este valabil numai unde Philips înregistrează produsul. 
Vizitaţi www.epeat.net pentru statutul de înregistrare din ţara dvs.

* Timpul de răspuns Smart are valoare optimă atât pentru testele GtG, 
cât și pentru GtG (BW).

http://www.philips.com

