
 

 

Philips
LCD-näyttö, LED-
taustavalo ja USB-virta 
sekä video

S Line
21,5" (54,6 cm)
USB-näyttö

221S3UCB
USB-näytön helppoutta

Yhdellä USB-kaapelilla virtaa ja videota
Tunne uuden Philips USB -näytön vapaus. Näyttö saa digitaalisen videon ja virtaa 
tietokoneen USB 2.0 -porttien kautta yhdellä kaapelilla!

Yksinkertaisesti järkevää
• Virta ja videokuva yhdestä kannettavan tietokoneen USB 2.0 -liitännästä
• Ei tarvetta virta- tai videojohdoille
• Todellinen Plug and Play
• Nopeasti päälle LED-tekniikan ansiosta

Ympäristöä säästävä ratkaisu
• Erittäin pieni virrankulutus
• Nollan watin virrankulutus virrankatkaisutilassa, 100 %:n virransäästö
• Ympäristöystävällinen näyttö ei sisällä elohopeaa

Ergonominen muotoilu
• 70 mm:n korkeudensäädön ansiosta istuma-asento on mukava
• Kallistuksen ja kiertonivelen avulla löydät sopivan katselukulman



 LED-tekniikka
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka 
syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot 
eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja 
hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen 
ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä 
takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko 
näytön tasainen kirkkaus parantaa värien 
toistotarkkuutta.

USB-virta, video
Philips USB -näyttö voi näyttää kuvia ja ottaa virtaa 
suoraan kannettavan tietokoneesi USB-porteista 
yhdellä USB-kaapelilla. Muita virta- tai 
videokaapeleita ei tarvita, kun kannettavasi ja 
näyttösi on yhdistetty yksinkertaisella yhden kaapelin 
liitännällä, joka kuluttaa erittäin vähän virtaa.

Erittäin pieni virrankulutus
USB-näytössä on erityinen virtaa säästävä LED-
taustavalo, joten se voi ottaa virran suoraan 
kannettavan tietokoneesi USB-porteista. Se kuluttaa 
noin 9 wattia, mikä on noin 50 % vähemmän kuin 
vastaavassa tavallisessa näytössä.

70 mm:n korkeudensäätö
Philips Compact Ergo -näyttöteline sopii kaikille, 
koska se kallistuu, kääntyy ja säätyy korkeudeltaan 
jokaiselle sopivaksi, joten näytön katseleminen on 
miellyttävää ja työskentely tehokasta.

Ei sisällä elohopeaa
Philipsin näytöt, joissa on LED-taustavalo, eivät sisällä 
elohopeaa, joka kuuluu luonnon myrkyllisimpiin 
aineisiin ja vaikuttaa ihmisiin ja eläimiin. Siksi näyttö 
on ympäristöystävällisempi koko elinkaarensa ajan 
aina valmistuksesta hävittämiseen.
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Kohokohdat

* Joissakin harvoissa tapauksissa, jos kannettavasi 2xUSB-porteissa ei 
ole tarpeeksi lähtötehoa näytölle, saatat joutua ostamaan valinnaisen 
verkkolaitteen.
• Viimeistely: Kuvioitu
•

Kuva/näyttö
• LCD-paneeli: TFT-LCD
• Taustavalo: W-LED-järjestelmä
• Näytön koko: 21,5 tuumaa / 54,6 cm
• Kuvasuhde: 16:9
• Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1 080, 60 Hz
• Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
• Kirkkaus: 150 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 1 000:1
• Kuvapistetiheys: 0,248 x 0,248 mm
• Katselukulma: 160º (vaaka) / 150º (pysty), C/R >10
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
• sRGB

Liitännät
• Videosignaalitulo: USB 2.0

Käyttömukavuus
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
• Plug & Play -yhteensopiva: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Teline
• Korkeudensäätö: enintään 70 mm
• Kiertonivel: –65/65 astetta
• Kallistuma: –5/20 astetta

Virta
• Autolaturin syöttövirta: USB 2.0
• Käynnissä: 9 W (tav.) (USB 2.0)
• Valmiustilassa: 0,3 W (tav.)
• Sammutettuna: 0 W

• Virran merkkivalo: Käyttö – valkoinen
• Valinnainen verkkolaite: Model-DSA-20PFE-05 

FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-
20PFE-05 FUS 050300, Tekniset tiedot -100–240 
VAC, 50/60 Hz, 0,7 A*

Mitat
• Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 565 x 461 x 

131 mm
• Tuote ja jalusta (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Tuote ilman jalustaa (mm): 507 x 323 x 59 mm

Paino
• Tuote ja pakkaus (kg): 5,13 kg
• Tuote ja jalusta (kg): 3,85 kg
• Tuote ilman jalustaa (kg): 3,44 kg

Käyttöolosuhteet
• Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C °C
• Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C
• Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
• MTBF: 30 000 tuntia

Ympäristö
• Ympäristö ja energia: RoHS
• Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

Standardit
• Säännösten mukaiset hyväksynnät: CCC, CE-

hyväksytty, FCC-luokka B, UL/cUL

Kotelo
• Väri: Musta
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