
 

 

Philips
LCD monitor, LED 
háttérvilágítás, USB 
tápellátással, videó

S sorozatú,
21,5"-es (54,6 cm-es)
USB monitor

221S3UCB
Egyszerű USB monitor

Tápellátás és videolejátszás egyetlen USB kábelen keresztül
Élvezze a Philips új USB monitora által kínált szabadságot. A laptop USB 2.0 portjain 
keresztül egyetlen kábel csatlakoztatásával játszhat le a képernyőn videókat, illetve 
biztosíthatja a tápellátást!

Az egyszerűség varázsa
• Egy USB 2.0 laptop-csatlakozó a tápellátáshoz és a videóátvitelhez
• Nincs szükség táp- vagy videokábelekre
• Valódi plug and play működés
• Azonnali bekapcsolás a LED technológiának köszönhetően

Fenntartható, környezetbarát megoldás
• Rendkívül alacsony energiafogyasztás
• Nulla energiafogyasztás kikapcsolt állapotban, 100%-os energiamegtakarítás
• Higanymentes, környezetbarát kijelző

Ergonomikus kialakítás
• 70 mm magasságállítási lehetőség az ideális ülő testhelyzet érdekében
• A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához



 LED technológia
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt 
érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek 
környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést 
biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának 
jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami 
kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. 
Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a 
képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt 
nyújtanak Önnek.

USB tápellátás, videó
A Philips USB monitor egyetlen USB kábelen 
keresztül képes képek megjelenítésére és az 
áramfelvételre, közvetlenül a laptop USB portjáról. 
Mivel nincs szükség külön táp- vagy videokábelekre, 
a laptop és a monitor között egy egyszerű, egy 
kábelen futó, extra alacsony tápellátású csatlakozás 
hozható létre.

Rendkívül alacsony energiafogyasztás
Az USB monitor különösen kis teljesítményű LED 
háttérfényének elég a laptop USB portján keresztül 
érkező áramellátás. Fogyasztása körülbelül 9 watt, 
azaz megközelítőleg 50%-kal alacsonyabb az 
energiaigénye, mint egy vele egyenértékű normál 
monitornak.

70 mm magasságállítási lehetőség
A Compact Ergo Base egy „emberközeli” Philips 
monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a 
magassága is állítható, így minden felhasználó a 
számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon 
helyezheti el a monitort.

Higanymentes
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek 
a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az 
egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips 
technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt 
káros hatást a termék egész élettartama során, a 
gyártástól a selejtezésig.
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Fénypontok

* Egyes ritka esetekben előfordulhat, hogy a laptop 2 USB portja nem 
ad ki elég áramot a monitor számára; ebben az esetben szükség lehet 
egy opcionális egyenáramú adapter beszerzésére.
• Opcionális adapter: Típus-DSA-20PFE-05 FEU 
Kép/Kijelző
• LCD panel típusa: TFT-LCD
• A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
• Panel mérete: 21,5" / 54,6 cm
• Képformátum: 16:9
• Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
• Válaszidő (tipikus): 5 ms
• Fényerő: 150 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
• Képpont-osztásköz: 0,248 x 0,248 mm
• Megtekintési szögtartomány: 160º (V) / 150º (F), C/

R > 10 mellett
• A kijelző színei: 16,7 M
• sRGB

Csatlakoztathatóság
• Videojel-bemenet: USB 2.0

Kényelem
• Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA 

tartó (100x100 mm)
• Plug & Play kompatibilitás: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Állvány
• Magasságállítási lehetőség: Akár 70 mm
• Elforgatás: -65/65 fok
• Billentés: -5/20 fok

Energiaellátás
• Autós töltő tápbemenete: USB 2.0
• Bekapcsolt mód: 9 W (tipikus) (USB 2.0)
• Készenléti üzemmód: 0,3 W (tipikus)
• Kikapcsolt mód: 0 W
• Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér

050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-
05 FUS 050300, Jellemzők -100-240 V AC, 50/60 
Hz, 0,7 A*

Méretek
• A csomagolás méretei mm-ben (SzxMaxMé): 565 x 

461 x 131 mm
• Termék állvánnyal (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Termék állvány nélkül (mm): 507 x 323 x 59 mm

Tömeg
• Termék csomagolással együtt (kg): 5,13 kg
• Termék állvánnyal (kg): 3,85 kg
• Termék állvány nélkül (kg): 3,44 kg

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig °C
• Relatív páratartalom: 20–80% %
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 

30 000 óra

Fenntarthatóság
• Környezet és energia: RoHS
• Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Megfelelőség és szabványok
• Előírt jóváhagyások: CCC, CE jelzés, FCC B 

osztály, UL/cUL

Ház
• Szín: Fekete
• Kidolgozás: Szerkezet
•
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