
 

 

Philips
Monitor LCD, 
podświetlenie LED, złącze 
USB z funkcją zasilania i 
przesyłania obrazu

S-line
54,6 cm (21,5")
Monitor USB

221S3UCB
Prostota użytkowania dzięki monitorowi z obsługą USB
Pojedynczy przewód USB zapewnia zasilanie i przepływ sygnału wideo

Nowy monitor firmy Philips z obsługą USB zapewnia swobodę użytkowania. Wystarczy 
jeden przewód, aby dostarczyć cyfrowy sygnał wideo i zasilanie z portu USB 2.0 w 
laptopie do monitora!

Prostota ma sens
• Jedno połączenie USB 2.0 z laptopem zapewnia zasilanie i sygnał wideo
• Żadne przewody zasilające lub przewody wideo nie są potrzebne
• Prawdziwe „Plug and play” — wystarczy podłączyć i uruchomić
• Natychmiastowe uruchomienie dzięki technologii LED

Ekologiczne rozwiązanie przyjazne dla środowiska
• Wyjątkowo niskie zużycie energii
• Możliwość redukcji zużycia energii do zera w trybie wyłączenia — nawet 100% oszczędności
• Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci

Ergonomiczna budowa
• Regulacja wysokości w zakresie 70 mm gwarantuje idealnie dopasowane ustawienie
• Regulacja pochylenia i obrotu zapewnia idealny kąt widzenia



 Technologia LED
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, 
które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas 
rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co 
umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną 
utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie 
podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki 
współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie 
kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na 
ekranie.

Zasilanie i obraz ze złącza USB
Monitor USB firmy Philips wyświetla obraz i pobiera 
prąd bezpośrednio z portów USB laptopa przez 
jeden przewód. Żadne dodatkowe przewody 
zasilające i wideo nie są potrzebne, dzięki czemu 
wystarczy jeden kabel, aby cieszyć się niezwykle 
energooszczędnym połączeniem pomiędzy laptopem 
a monitorem.

Wyjątkowo niskie zużycie energii
Monitor USB wykorzystuje specjalne podświetlenie 
LED o bardzo niskim poborze mocy, co umożliwia 
zasilanie go przez porty USB laptopa. Pobór prądu na 
poziomie około 9 W sprawia, że zużycie energii jest 
o około 50% niższe niż w przypadku zwykłego 
monitora o równorzędnych parametrach.

Regulacja wysokości w zakresie 70 mm
Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest 
niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i 
regulację wysokości w taki sposób, aby każdy 
użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do 
własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny 
komfort oglądania i wydajność pracy.

Nie zawiera rtęci
Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie 
zawierają rtęci — jednej z najbardziej toksycznych 
substancji występujących w naturze, która ma wpływ 
zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu 
wpływ monitora na środowisko jest mniejszy — od 
momentu wytworzenia do utylizacji.
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Zalety

* W rzadkich sytuacjach, gdy 2 porty USB laptopa nie posiadają 
wystarczającej mocy do zasilania monitora, konieczny może być 
zakup opcjonalnego zasilacza napięcia stałego.
• Opcjonalny zasilacz sieciowy: Model DSA-20PFE-
Obraz/wyświetlacz
• Typ panelu LCD: TFT-LCD
• Typ wyświetlacza: System W-LED
• Rozmiar panelu: 54,6 cm / 21,5 cala
• Format obrazu: 16:9
• Optymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60 Hz
• Czas reakcji (standardowy): 5 ms
• Jasność: 150 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
• Rozmiar plamki: 0,248 x 0,248 mm
• Kąt widzenia: 160º (poz.) / 150º (pion.), przy C/R > 
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• Kolory wyświetlacza: 16,7 M
• sRGB

Możliwości połączeń
• Wejście sygnału wideo: USB 2.0

Udogodnienia
• Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Montaż 

VESA (100 x 100 mm)
• Obsługa funkcji Plug & Play: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Podstawa
• Regulacja wysokości: do 70 mm
• Obracanie w poziomie: -65/65 stopnie
• Pochylenie: -5/20 stopnie

Moc
• Wejście zasilania ładowarki samochodowej: USB 

2.0
• Tryb włączenia: 9 W (stand.) (złącze USB 2.0)
• Tryb gotowości: 0,3 W (stand.)
• Tryb wyłączenia: 0 W
• Wskaźnik zasilania LED: Obsługa – biały

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

Wymiary
• Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 565 x 

461 x 131 mm
• Produkt z podstawą (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Produkt bez podstawy (mm): 507 x 323 x 59 mm

Waga
• Produkt z opakowaniem (kg): 5,13 kg
• Produkt z podstawą (kg): 3,85 kg
• Produkt bez podstawy (kg): 3,44 kg

Warunki eksploatacji
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 

40°C °C
• Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C 

do 60°C °C
• Wilgotność względna: 20%–80 %
• Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 

30 000 godzin

Zrównoważony rozwój
• Środowisko naturalne i energia: RoHS
• Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %

Zgodność i standardy
• Certyfikaty: CCC, Oznaczenie CE, FCC klasa B, 

UL/cUL

Obudowa
• Kolor: Czarny
• Wykończenie: Tekstura
•
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