
 

 

Philips
LCD-monitor, LED-
achtergrondverlichting met 
voeding via USB, video

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

221S3UCB
Eenvoud met USB-monitor

Voeding en video via één USB-kabel
Geen onnodige kabels meer met de nieuwe Philips USB-monitor. De USB 2.0-poort op 
uw laptop levert digitale video en voeding aan uw monitor via een enkele 
kabelverbinding!

Simplicity makes sense
• Enkele USB 2.0-laptopaansluiting voor voeding en video
• Geen voedings- of videokabels nodig
• Echte Plug & Play
• Direct aan, dankzij LED-technologie

Duurzame, milieuvriendelijke oplossing
• Extra laag energieverbruik
• Uitmodus: geen energieverbruik, 100% energiebesparing
• Milieuvriendelijk, kwikvrij scherm

Ergonomisch ontwerp
• Hoogte-instelling van 70 mm voor de ideale zitpositie
• Kantel- en zwenkfunctie voor de ideale kijkhoek



 LED-technologie
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op 
volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn 
voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen 
dus milieuvriendelijk worden weggegooid en 
gerecycled. Met LED's kan LCD-
achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, 
waardoor de contrastverhouding super hoog is. 
Dankzij de consistente helderheid op het scherm 
leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige 
kleurweergave.

Voeding via USB, video
De Philips USB-monitor kan afbeeldingen weergeven 
en ontvangt voeding rechtstreeks via de USB-
poorten van uw laptop met een USB-kabel. Extra 
voedings- of videokabels zijn niet nodig; de USB-
kabel tussen uw laptop en de monitor volstaat.

Extra laag energieverbruik
De LED-achtergrondverlichting van de USB-monitor 
verbruikt weinig energie, waardoor het eenvoudig 
de benodigde stroom via de USB-poorten van uw 
laptop ontvangt. Hij verbruikt ongeveer 9 watt. Dit 
is ongeveer 50% minder dan het verbruik van een 
vergelijkbare standaardmonitor.

Hoogte-instelling van 70 mm
De Compact Ergo Base is een gebruiksvriendelijke 
monitorvoet van Philips met kantel-, zwenk- en 
hoogteverstellingsfuncties waarmee iedere 
gebruiker de monitor kan verstellen voor een 
optimaal kijkcomfort en maximale efficiëntie.

Kwikvrij
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting 
bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen 
in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is 
de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, 
van de productie tot en met de verwijdering.
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Kenmerken

* In het zeldzame geval dat de 2 USB-poorten van uw laptop niet 
genoeg uitgangsvermogen hebben voor de monitor, moet u mogelijk 
een DC-adapter aanschaffen.
• Afwerking: Volume
•

Beeld/scherm
• Type LCD-scherm: TFT-LCD
• Type achtergrondverlichting: W-LED-systeem
• Schermgrootte: 54,6 cm (21,5")
• Beeldformaat: 16:9
• Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
• Responstijd (normaal): 5 ms
• Helderheid: 150 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 1000:1
• Pixelpitch: 0,248 x 0,248 mm
• Kijkhoek: 160º (h)/150º (v), bij C/R > 10
• Schermkleuren: 16,7 M
• sRGB

Connectiviteit
• Invoer videosignaal: USB 2.0

Comfort
• Andere handige opties: Kensington-slot, VESA-

standaard (100 x 100 mm)
• Plug & Play-compatibiliteit: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Standaard
• In hoogte verstelbaar: tot 70 mm
• Draaivoet: -65/65 graad
• Kantelfunctie: -5/20 graad

Vermogen
• Ingangsvermogen oplader voor in de auto: USB 2.0
• Ingeschakeld: 9 W (normaal) (USB 2.0)
• Stand-bymodus: 0,3 W (normaal)
• Uitmodus: 0 W

• LED-indicator voor voeding: In werking - wit
• Optionele voedingsadapter: Model-DSA-20PFE-05 

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

Afmetingen
• Verpakking in mm (b x h x d): 565 x 461 x 131 mm
• Product met standaard (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Product zonder standaard (mm): 507 x 323 x 

59 mm

Gewicht
• Product met verpakking (kg): 5,13 kg
• Product met standaard (kg): 3,85 kg
• Product zonder standaard (kg): 3,44 kg

Voorwaarden voor een goede werking
• Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C °C
• Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 60 °C °C
• Relatieve vochtigheid: 20%-80 %
• MTBF: 30.000 uur

Duurzaamheid
• Milieu en energie: RoHS
• Recyclebaar verpakkingsmateriaal: 100 %

Voldoet aan de normen
• Officiële goedkeuringen: CCC, CE-markering, 

FCC-klasse B, UL/cUL

Kast
• Kleur: Zwart
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