
 

 

Philips
LCD monitör, LED arka 
aydınlatma, USB ile Güç ve 
Görüntü

S Line
21,5" (54,6 cm)
USB monitör

221S3UCS
USB monitörün kolaylığı

Güç ve görüntü için tek bir USB kablosu
Yeni Philips USB monitörle sadeliğin dünyasına adım atın. Dizüstü bilgisayarınızdaki USB 
2.0 bağlantı noktaları, tek bir kablo bağlantısıyla monitörünüze dijital görüntü ve güç iletir.

Akılcı sadelik
• Güç ve görüntü iletimi için tek bir USB 2.0 dizüstü bilgisayar bağlantısı
• Güç veya video kablosu gerekmez
• Gerçek tak ve çalıștır özelliği
• LED teknolojisi sayesinde anında açılır

Sürdürülebilir çevre dostu çözüm
• Son derece düșük enerji tüketimi
• %100 güç tasarrufu modunda sıfır enerji tüketimi
• Cıva İçermez çevre dostu ekran

Ergonomik tasarım
• 70mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu
• İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı



 LED teknolojisi
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık 
veren ve daha hızlı çalıșma süresi sunan dijital 
cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri 
dönüșüm ve atık ișlemleri çevreye zarar vermeden 
gerçekleștirilir. LED'ler sayesinde LCD arka 
aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun 
sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir 
kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her 
noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler 
sunar.

USB ile Güç ve Görüntü
Philips USB monitör, tek bir USB kablosu aracılığıyla 
doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından 
görüntü ve güç alabilir. Ekstra güç veya video kablosu 
gerekmediği için, dizüstü bilgisayarınızla monitör 
arasında son derece az enerji kullanan, tek kablolu, 
basit bir bağlantı kurabilirsiniz.

Son derece düșük enerji tüketimi
USB monitör, düșük güç tüketen özel bir LED arka 
aydınlatma kullanır ve bu sayede gerekli gücü 
doğrudan dizüstü bilgisayarınızın USB portlarından 
alabilir. Yaklașık 9 Watt güç tüketimiyle, eșdeğer bir 
standart monitöre kıyasla yaklașık %50 daha az enerji 
tüketir.

70mm yükseklik ayarı
Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum 
görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği 
șekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği 
ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör 
kaidesidir.

Cıva İçermez
LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar 
ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri 
olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden 
atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca 
çevreye verilen zarar minimuma indirilmiș olur.
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Özellikler

* Nadir durumlarda, dizüstü bilgisayarınızın 2 USB portu monitör için 
yeterli güç çıkıșına sahip olmayabilir; bu durumda opsiyonel bir DC 
adaptörü almanız gerekebilir.
• Kapalı modu: 0W • Kaplama: Doku
•

Görüntü/Ekran
• LCD panel tipi: TFT-LCD
• Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
• Panel Boyutu: 54,6 cm / 21,5 inç
• En-boy oranı: 16:9
• Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
• Tepki süresi (tipik): 5 ms
• Parlaklık: 150 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1.000:1
• Piksel aralığı: 0,248 x 0,248 mm
• İzleme açısı: 160º (Y) / 150º (D), C/R > 10 ise
• Ekran renkleri: 16,7 M
• sRGB

Bağlantı
• Video Giriș Sinyali: USB 2.0

Kullanılabilirlik
• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi, VESA montaj 

(100x100mm)
• Tak ve Çalıștır Uyumluluğu: Mac OS X, sRGB, 

Windows 7/Vista/XP

Stand
• Yükseklik ayarı: 70'e kadar mm
• Yana yatma: -65/65 derece
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Araç șarj cihazı güç giriși: USB 2.0
• Açık modu: 9W (tipik) (USB 2.0)
• Bekleme modu: 0,3 W (tipik)

• Güç LED göstergesi: Çalıșma - Beyaz
• Opsiyonel Güç Adaptörü: Model-DSA-20PFE-05 

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

Boyutlar
• mm olarak ambalaj (GxYxD): 565 x 461 x 131 mm
• Standla birlikte ürün (mm): 507 x 402 x 201 mm
• Standsız olarak ürün (mm): 507 x 323 x 59 mm

Ağırlık
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 5,13 kg
• Standla birlikte ürün (kg): 3,85 kg
• Standsız olarak ürün (kg): 3,44 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• MTBF: 30.000 saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: RoHS
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CCC, CE İșareti, FCC Sınıf B, UL/

cUL

Kasa
• Renk: Gümüș
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