
 

 

Philips
LCD-skærm med digital 
TV-tuner

55 cm (21,5") W T-line
1920 x 1080 Full HD

221T1SB
Digital ægte HD-TV-skærm 

i elegant indpakning
Oplev enestående ydeevne med denne stilfulde, blanke og enestående ægte HD 1080p-
skærm med digital TV-tuner! Kombineret med HDMI- og AV-indgange sammen med 
kraftfuld lyd tager 221T1 underholdning til nye højder!

Den bedste billedkvalitet
• LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
• SmartContrast på 50.000:1, der sikrer forbløffende fyldige sorte detaljer
• Smart mode vælger den perfekte tilstand til det, du ser.
• Op til 5 ms svartid for klar, hurtig bevægelse

Fantastisk komfort
• Indbygget TV-tuner til visning af TV-programmer på PC-skærmen
• Fjernbetjening til TV-funktioner

Oplev ægte multimedia
• HDMI-udgang til multimedieoplevelser i topkvalitet
• SmartSound vælger en perfekt tilstand til lydgengivelse
• Incredible Surround™ – forbedret lydoplevelse

Klar til digital
• MPEG4 HDTV-modtagelse med DVBT-tuner



 MPEG4 HDTV
Med HDTV kan du se High Definition TV i den 
bedste billed- og lydkvalitet uden en ekstra set-
top-boks. Med den indbyggede DVBT-tuner, 
som kan håndtere de nyeste MPEG-4-
formater, kan du nu modtage og se High 
Definition TV-programmer og andet fyldigt 
multimedieindhold i digital kvalitet

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Full HD-skærmen har en widescreen-
opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste 
opløsning for HD-kilder og giver den bedst 
mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud 
fremtidssikret, da den understøtter 1080p-
signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som 
Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. 
Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den 
understøtter denne meget højere signalkvalitet 
og opløsning. Den producerer strålende 
flimmerfri progressive scanningsbilleder med 
fremragende lysstyrke og farver.

HDMI-udgang

En enhed med HDMI-udgang har al den 
nødvendige hardware til at modtage HDMI-
input (High-Definition Multimedia Interface) Et 
HDMI-kabel muliggør video- og lydsignaler i 
høj kvalitet, der sendes via et enkelt kabel fra 
en PC eller en række andre AV-kilder 
(herunder set-top-bokse, DVD-afspillere, A/V-
modtagere og videokameraer).

Smart mode-funktion
Optimalt billede og lyd afhænger af forskellige 
aspekter som f.eks. videokilde, indholdstype, 
omgivelserne, skærmtypen osv. Smart Mode 
har foruddefinerede billed- og lydindstillinger, 
som passer til den måde, du bruger TV'et på. 
Indstillingen "Personlig" gør det muligt at 
definere billedindstillingerne efter ønske, 
gemme dem og ændre dem på et senere 
tidspunkt. Dette sikrer, at dit TV altid er 
indstillet optimalt.

SmartContrast-forhold på 50.000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste 
kontrast og de mest levende billeder. 

Avanceret videobehandling fra Philips 
kombineret med unik teknologi, der giver 
kraftig nedtoning og fremmer 
baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. 
SmartContrast forøger kontrasten med 
enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af 
mørke skygger og farver. Det giver et klart, 
livagtigt billede med høj kontrast og levende 
farver

Incredible Surround

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra 
Philips, der forstørrer lydfeltet markant for at 
give større dybde til lyden. Med avanceret 
elektronisk faseskift blander Incredible 
Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på 
en sådan måde, at det øger den virtuelle 
afstand mellem de to højttalere. Denne større 
spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten 
og skaber en mere naturlig lyddimension. Med 
Incredible Surround™ kan du opleve total 
surround med større dybde og bredde i lyden 
– uden at bruge flere højttalere.

5 ms svartid
Svartid måler signalets reaktionshastighed i 
millisekunder. En hurtig svartid er bedre, fordi 
det eliminerer synlige billedforstyrrelser, der 
kan lægge en dæmper på din TV-oplevelse, når 
du ser på hurtige billeder eller objekter. I dette 
tilfælde giver dette LCD-panel dig en 5 ms 
svartid, så du kan se dit LCD-TV med en klar, 
hurtig bevægelse.
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Vigtigste nyheder
LCD-skærm med digital TV-tuner
55 cm (21,5") W T-line 1920 x 1080 Full HD



• Skærmformat-justeringer: Widescreen, Normal, Batterier til fjernbetjening
•

Billede/display
• Billedformat: Widescreen, 16:9
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• SmartContrast: 50000:1
• Kontrastforhold (typisk): 1000:1
• Diagonal skærmstørrelse: 21,5 tommer / 54,61 

cm 
• Panelopløsning: 1920 x 1080
• Billedforbedring: Progressiv scanning, TrueVision
• Svartid (typisk): 5 ms
• Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet 

skærm
• Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L)

Understøttet skærmopløsning
• Computer-formater

Opløsning Opdateringshastighed
1920 x 1080  60 Hz

• Videoformater
Opløsning Opdateringshastighed
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 3W
• Lydforbedring: Incredible Surround, Smart Sound
• Lydsystem: Mono, Stereo

Komfort
• Nem installation: ATS (Automatic Tuning System), 

Plug and Play
• Brugervenlig: Programoversigt, Sidestyring
• Fjernbetjening: 221T1 Fjernbetjening
• Sprog for visning på skærm: Bulgarsk, Kroatisk, 

Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, 
Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Norsk, Polsk, 
Portugisisk, Russisk, Serbisk, Forenklet kinesisk, 
Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

• Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm)

Zoom 1, Zoom 2
• Smart mode-funktion: Film, Personlig, Levende, 

Standard, Eco
• SmartSound: Musik, Tale, Personlig
• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
• Tunerskærm: PLL
• Digital TV: DVB-T *
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), HDMI, PC-

lydindgang
• Ext 1: SCART-indgang
• Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
• Ext 3: CVBS-udgang, Lyd L/R ud
• Andre tilslutninger: Common Interface, CVBS-

indgang, Audio L/R ind, USB-serviceport, S/PDIF-
udgang (koaksial)

Strøm
• Tændt tilstand: 31 W (typ. ved skærmtilstand)
• Slukket: <0,3 W
• Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
• Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Mål
• Produkt med fod (mm): 382 x 528 x 176 mm
• Produkt uden fod (mm): 347 x 528 x 65 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 451 x 620 x 160 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 4,6 kg
• Produkt uden fod (kg): 4,5 kg
• Produkt med emballage (kg): 6,5 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, 
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