
 

 

Philips
Monitor LCD, cu iluminare 
de fundal cu LED-uri, 
alimentare USB, semnal 
video

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

221S3UCS
Simplitate cu monitor USB

Un singur cablu USB asigură alimentarea şi semnalul video
Eliberaţi-vă cu noul monitor USB Philips. Porturile USB 2.0 ale laptopului dvs. asigură 
semnal video digital şi alimentarea pentru monitorul dvs., prin intermediul unei singure 
conexiuni prin cablu!

Simplitatea este logică
• O singură conexiune USB 2.0 la laptop pentru alimentare și semnal video
• Nu sunt necesare cabluri de alimentare sau video
• Cu adevărat funcţionare plug and play
• Pornire instantanee, datorită tehnologiei cu LED-uri

Soluţie ecologică sustenabilă
• Consum de putere extrem de scăzut
• Consum zero de energie în modul oprit 100% economie de energie
• Afișaj ecologic fără mercur

Design ergonomic
• Reglare pe înălţime la 70 mm pentru poziţie de ședere ideală
• Rotire și înclinare pentru un unghi de vizionare ideal



 Tehnologie cu LED-uri
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc 
o strălucire completă și constantă mai rapid, 
economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin 
mercur, ceea ce permite procesul ecologic de 
reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un 
control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, 
rezultând un raport de contrast foarte înalt. De 
asemenea, oferă o reproducere superioară a 
culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul 
ecran.

Alimentare USB, semnal video
Monitorul USB Philips este capabil să afișeze imagini 
și să extragă energie direct din porturile USB ale 
laptopului dvs. cu un singur cablu USB. Nu sunt 
necesare cabluri suplimentare de alimentare sau 
video, ceea ce are drept rezultat o conexiune simplă, 
printr-un singur cablu, de putere extrem de joasă 
dintre laptop și monitor.

Consum de putere extrem de scăzut
Monitorul USB utilizează o iluminare specială de 
fundal cu LED-uri de joasă putere, permiţându-i să 
extragă pur și simplu energia din porturile USB ale 
laptopului. Acesta consumă aproximativ 9 waţi, ceea 
ce are drept rezultat un consum de energie cu 50% 
mai scăzut decât un monitor standard echivalent.

Reglare pe înălţime la 70 mm
Baza ergonomică compactă este o bază pentru 
monitoare Philips „ușor de utilizat” care se 
rabatează, pivotează și se reglează pe înălţime, pentru 
a permite fiecărui utilizator să fixeze monitorul în 
poziţia optimă pentru a beneficia de confort și 
eficienţă maxime.

Fără mercur
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri 
nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice 
substanţe naturale, care afectează oamenii și 
animalele. Acest lucru reduce impactul afișajului 
asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la 
fabricare până la scoaterea din uz.
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Repere

* În cazuri rare, dacă cele 2 porturi USB ale laptopului dvs. nu au 
suficientă putere de ieșire pentru monitor, în acel caz este posibil să 
trebuiască să achiziţionaţi un adaptor c.c.
• Adaptor de alimentare opţional: Model-DSA-
Imagine/Ecran
• Tip de ecran LCD: TFT-LCD
• Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
• Dimensiune ecran: 21,5 inch / 54,6 cm
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms
• Luminozitate: 150 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 1.000:1
• Distanţă între pixeli: 0,248 x 0,248 mm
• Unghi de vizionare: 160º (O) / 150º (V), la C/R > 10
• Culori afișaj: 16,7 m
• sRGB

Conectivitate
• Intrare semnal video: USB 2.0

Confort
• Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA 

(100x100 mm)
• Compatibilitate Plug & Play: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Stand
• Ajustare pe înălţime: până la 70 mm
• Rotativ: -65/65 grad
• Înclinare: -5/20 grad

Alimentare
• Putere de intrare încărcător auto: USB 2.0
• Mod pornit: 9 W (nominal) (USB 2.0)
• Mod Standby: 0,3 W (nominal)
• Mod Oprit: 0 W
• Indicator LED de funcţionare: Funcţionare - alb

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

Dimensiuni
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 565 x 461 x 131 mm
• Produs cu suport (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Produs fără suport (mm): 507 x 323 x 59 mm

Greutate
• Produs cu ambalaj (kg): 5,13 kg
• Produs cu suport (kg): 3,85 kg
• Produs fără suport (kg): 3,44 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 

°C °C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60 

°C °C
• Umiditate relativă: 20 %-80 %
• MTBF: 30.000 ore

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: RoHS
• Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: CCC, Siglă CE, FCC, 

clasa B, UL/cUL

Carcasă
• Culoare: Argintiu
• Finisaj: Textură
•
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