
 

 

Philips
LCD-skärm med LED-
bakgrundsbelysning med 
USB-effekt och video

S-line
21,5-tums (54,6 cm)
USB-skärm

221S3UCB
Enkelhet med USB-skärm

Strömförsörjning och video via en enda USB-kabel
Känn dig fri med Philips nya USB-skärm. USB 2.0-portarna på din bärbara dator 
strömförsörjer din skärm och ger digital video via en enda kabelanslutning!

Enkelhet är logiskt
• Enkel USB 2.0-anslutning till bärbar dator för ström och video
• Du behöver inga ström- eller videokablar
• Äkta Plug and Play-användning
• Startar direkt tack vare LED-tekniken

Hållbar och miljövänlig lösning
• Extra låg strömförbrukning
• Ingen strömförbrukning alls i avstängt läge, 100 % energibesparing
• Kvicksilverfri, miljövänlig skärm

Ergonomisk design
• 70 mm höjdjustering för perfekt sittställning
• Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningsvinkeln



 Lysdiodsteknik
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som 
uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka 
snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är 
kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- 
och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre 
nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, 
vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. 
Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en 
konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

USB-effekt och video
Philips USB-skärm kan visa bild och ta ström direkt 
från USB-portarna på din bärbara dator via en enda 
USB-kabel. Du behöver inga extra ström- eller 
videokablar vilket ger en enkel lågenergianslutning 
med en enda kabel mellan din bärbara dator och 
skärmen.

Extra låg strömförbrukning
USB-skärmen har en särskild lågenergi-LED-
bakgrundsbelysning, vilket gör att den helt enkelt tar 
ström från datorns USB-portar. Den förbrukar ca 
9 W, vilket är ungefär 50 % lägre energiförbrukning 
än för en motsvarande standardskärm.

70 mm höjdjustering
Den kompakta ergonomiska sockeln är en 
användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du 
kan använda till att luta, vrida och höjdjustera 
bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.

Kvicksilverfri
Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria 
från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena 
som påverkar människor och djur. Det ger en skärm 
med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från 
tillverkning till kassering.
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Funktioner

* I sällsynta fall, om datorns 2 USB-portar inte ger tillräckligt med 
ström för skärmen, kan du behöva köpa en extra nätadapter.
• Yta: Struktur
•

Bild/visning
• LCD-paneltyp: TFT-LCD
• Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
• Panelstorlek: 21,5 tum/54,6 cm
• Bildförhållande: 16:9
• Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Svarstid (medel): 5 ms
• Ljusstyrka: 150 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 1,000:1
• Bildpunktavstånd: 0,248 x 0,248 mm
• Synfältsvinkel: 160º (H)/150º (V), vid C/R > 10
• Antal färger: 16,7 M
• sRGB

Anslutningar
• Videosignalingång: USB 2.0

Bekvämlighet
• Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-

montering (100x100 mm)
• Plug & Play-kompatibel: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Ställning
• Höjdjustering: upp till 70 mm
• Svivel: -65/65 grader
• Lutning: -5/20 grader

Effekt
• Strömingång för billaddare: USB 2.0
• Aktivt läge: 9 W (medel) (USB 2.0)
• Standbyläge: 0,3 W (medel)
• Av-läge: 0 W

• Power LED-indikator: Användning - vit
• Nätadapter som tillval: Modell-DSA-20PFE-05 FEU 

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

Mått
• Förpackning i mm (B x H x D): 565 x 461 x 131 mm
• Produkt med stativ (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Produkt utan stativ (mm): 507 x 323 x 59 mm

Vikt
• Produkt med förpackning (kg): 5,13 kg
• Produkt med stativ (kg): 3,85 kg
• Produkt utan stativ (kg): 3,44 kg

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C °C
• Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
• MTBF: 30 000 timmar

Hållbarhet
• Miljö och energi: RoHS
• Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder
• Myndighetsgodkännande: CCC, CE-märke, FCC, 

klass B, UL/cUL

Hölje
• Färg: Svart
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