
 

 

Philips
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง 
LED ท่ีมีระบบจายไฟ USB , 
วิดีโอ

S Line
21.5" (54.6 ซม.)
จอภาพ USB

221S3UCB
เรียบงาย ดวยจอภาพ USB

สายเคเบิล USB เสนเดียว ท่ีจะจายไฟและสงสัญญาณวิดีโอ
ปลดปลอยตัวคุณใหเปนอิสระดวยจอภาพ USB ใหมของ Philips พอรต USB 2.0 
บนแลปทอปของคุณจะสงสัญญาณวิดีโอดิจิตอลและพล ังงานใหจอภาพของคุณผานทางการเชื่อมต
อสายเคเบิลเพียงเสนเดียว!

เรียบงาย เหมาะสม
• การเช่ือมตอแลปทอป USB 2.0 เพียงเสนเดียวทั้งสําหร ับการจายไฟและวิดีโอ
• ไมจําเปนตองมีสายเคเบิลจายไฟหรือวิดีโอ
• การใชงานพลักแอนดเพลยที่แทจริง
• สวางขึ้นในทันที ตองขอบคุณเทคโนโลยี LED
โซลูชันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• การใชพลังงานที่ต่ําเปนพิเศษ
• ไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดปดการใชงานเพื่อการประหยัดพลังงานไดถึง 100%
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร
• ระยะการปรับความสูง 70 มม. เพื่อใหปรับตําแหนงได ตามตองการ
• การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด



 เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลากา
รเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งในขั้น
ตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเป ็นพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง สีสันสดใสเสมอกันอยางทั วถึง
ระบบจายไฟ USB, วิดีโอ
จอภาพ USB ของ Philips 
มีความสามารถที่จะแสดงภาพและดึงการจายพลังงาน
ไฟฟาโดยตรงจากพอรต USB 
ของแลปทอปดวยสายเคเบิล USB เพียงเสนเดียว 
ไมจําเปนตองมีสายเคเบิลการจายไฟหรือวิดีโอเพิ่มเติ
มทําใหการเช่ือมตอระหวางแลปทอปและจอภาพของ
คุณ 
ใชพลังงานต่ําเปนพิเศษและยังใชสายเพียงเสนเดียว
ทําใหใชงานไดอยางงายดาย
การใชพลังงานที่ต่ําเปนพิเศษ
จอภาพ USB ใชแสงพื้นหลัง LED 
แบบพิเศษที่ใชพลังงานต่ําที่จะดึงการจายพลังงานไฟ
ฟาจากพอรต USB ของแลปทอปของคุณ 
โดยใชพลังงานประมาณ 9 
วัตตซึ่งทําใหใชพลังงานต่ํากวาจอภาพรุนมาตรฐานเท
าเทียมกันโดยประมาณถึง 50%
ระยะการปรับความสูง 70 มม.
Compact Ergo Base คือ แทนวางจอภาพที่ 
'เปนมิตรกับผูใช' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง 
แกนหมุน และความสูงได 
เพื่อปรับตําแหนงของจอภาพใหเหมาะกับการดูขอมูล
ไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ปราศจากสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซึ่งเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยและสัต
วมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึงกา
รกําจัดทิ้ง
221S3UCB/00

ไฮไลต

* ในบางกรณี หากพอรต USB 2 
พอรตของแลปทอปไมสามารถจายไฟใหจอภาพไดอยางเพียงพอ 
คุณอาจจําเปนตองซื้ออะแดปเตอร DC เสริม
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - •
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความสวาง: 150 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.248 x 0.248 มม.
• มุมมองภาพ: 160º (แนวนอน) / 150º (แนวตั้ง), @ C/

R > 10
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• อินพุตสัญญาณวิดีโอ: USB 2.0
สะดวกสบาย
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 

ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: Mac OS X, 

sRGB, Windows 7/Vista/XP
ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: สูงถึง 70 มม.
• แทนหมุน/ บิดได: -65/65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• อินพุตกําลังไฟของเครื่องชารจในรถยนต: USB 2.0
• ในโหมดเปด: 9W (ทั่วไป) (USB 2.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.3W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0W

สีขาว
• ตัวเลือกอะแดปเตอรปลั๊กไฟ: Model-DSA-20PFE-

05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, 
DSA-20PFE-05 FUS 050300, ขอมูลจําเพาะ -100-
240VAC, 50/60Hz, 0.7A*

ขนาด
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 565 x 461 

x 131 มม.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 507 x 402 x 201 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 507 x 323 x 59 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 5.13 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.85 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.44 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CCC, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
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