
 

 

Philips Brilliance
LED-skærm med 
PowerSensor

22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+

225PL2ES
Verdens første PowerSensor 

LED-skærm sparer energi
Miljøvenlig, EPEAT Gold-certificeret 225PL2 LED-skærm fra Philips' professionelle serie 
med intelligent PowerSensor registrerer, om der er brugere til stede, og justerer 
strømforbruget, så der spares op til 80 % på elregningen!

Bæredygtig, miljøvenlig løsning
• PowerSensor sikrer lavere driftsomkostninger ved at spare energi
• EPEAT Gold sikrer mindre påvirkning af miljøet
• Miljøvenligt display uden kviksølv
• ZeroWatt-kontakt med 100 % strømbesparelse
• SmartPower: Op til 50 % strømbesparelse

Ergonomisk design
• Højdejustering med op til 130 mm, så du opnår den bedste siddeposition
• Skærmen drejer 90° og har smart kabelstyring

Enestående skærmydeevne
• SmartImage: Optimeret og brugervenlig synsoplevelse

Fantastisk komfort
• Elegante SmartTouch-betjeningsknapper
• Indbygget stereolyd til multimedieoplevelse
• USB-hub med 4 porte til nem tilslutning



 PowerSensor

PowerSensor er en indbygget 
"menneskedetektor", der udsender og 
modtager uskadelige infrarøde signaler for at 
bestemme, om en bruger er til stede. Sensoren 
reducerer automatisk skærmens lysstyrke, når 
brugeren fjerner sig fra skrivebordet, hvilket 
reducerer energiomkostningerne med op til 80 
% og forlænger skærmens levetid.

Uden kviksølv
Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning 
er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige, 
naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det 
mindsker skærmens miljøbelastning i hele 
produktets levetid, lige fra fremstilling til 
bortskaffelse.

EPEAT Gold
Philips' EPEAT Gold-certificerede skærme 
sikrer beskyttelsen af menneskers sundhed og 
miljøet og er yderst energieffektive, hvilket 
sikrer lav udledning af drivhusgasser, der 
bidrager til klimaforandringerne. Programmet 
EPEAT hjælper købere med at evaluere, 
sammenligne og udvælge skærme på baggrund 
af 51 miljøkriterier, der understøttes af det 
amerikanske EPA. GOLD-certificering sikrer, 
at mindst 30 % af den plastic, der anvendes, er 
genbrugsmateriale, hvilket sikrer en reduktion 
af giftige og farlige stoffer. EPEAT Gold er kun 
gyldig, hvis Philips registrerer produktet. Gå 

ind på www.epeat.net for at se dit lands 
registreringsstatus.

SmartImage

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-
teknologi, der analyserer det indhold, der vises 
på skærmen, og giver optimeret 
skærmydeevne. Denne brugervenlige 
grænseflade giver dig mulighed for at vælge 
mellem en række tilstande, f.eks. Kontor, 
Billede, Underholdning, Sparetilstand osv., så 
det passer til den aktuelle anvendelse. 
SmartImage optimerer på dynamisk vis 
kontrast, farvemætning og skarphed for 
billeder og video, så du får en ultimativ 
skærmydeevne. Indstillingen Sparetilstand giver 
store strømbesparelser. Det hele er i realtid 
og med tryk på blot én knap!

SmartPower
SmartPower er en teknologi med kunstig 
intelligens, som dynamisk analyserer indholdet 
af skærmbilledet for at opnå strømbesparelser. 
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan 
kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det 
kan reducere strømforbruget med op til 50 %, 
hvilket medfører en væsentlig besparelse i 
energiomkostningerne.

Zero-kontakt
I tråd med Philips' engagement i "Sense and 
Simplicity" gør vi det muligt for dig at træffe et 

ansvarligt valg om at slukke (switch OFF) din 
skærm på et hvilket som helst tidspunkt. Med 
et tryk på en enkelt tænd/sluk-knap (ON/OFF), 
som er let tilgængelig bag på skærmen, 
reduceres skærmens energiforbrug til nul. I 
slukket tilstand (OFF) er skærmen fuldstændig 
afskåret fra vekselstrøm, hvorved din CO2-
udledning reduceres endnu mere.

USB 2.0 HUB med 4 porte
USB-hub giver brugeren mulighed for at 
tilslutte plug and play-multimedieenheder som 
f.eks. USB-hukommelsesenheder, kamera, 
bærbar harddisk, webkamera, PDA, printer og 
mange andre enheder, som har en USB-
forbindelse. Den praktisk placerede USB 2.0-
hub på skærmen gør det muligt for USB 2.0-
signaler at passere til computeren. Bemærk, at 
mange enheder som f.eks. kameraer og 
harddiske muligvis skal forsynes med 
yderligere strøm, da de har et større behov for 
strøm, end skærmens USB-hub kan levere.

SmartTouch-betjeningsknapper

SmartTouch-betjeningsknapper er intelligente, 
berøringsfølsomme ikoner, som erstatter 
almindelige knapper. SmartTouch-
betjeningsknapperne tænder f.eks. for 
skærmen eller gør den lysere eller skarpere 
med SmartImage Lite. Når de er aktiveret, 
lyser SmartTouch-ikonerne for at angive, at 
dine kommandoer er udført.
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Billede/display
• LCD-panel: TFT-LCD
• Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
• Panelstørrelse: 22"/55,9 cm
• Billedformat: 16:10
• Optimal opløsning: 1680 x 1050 pixel ved 60 Hz
• Svartid (typisk): 5 ms
• Lysstyrke: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20.000.000:1
• Pixel-størrelse: 0,282 x 0,282 mm
• Betragtningsvinkel: 176º (V) / 170º (L), @ C/R > 5
• Billedforbedring: SmartImage
• Skærmfarver: 16,7 M
• Scanningsfrekvens: 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V)
• sRGB

Tilslutningsmuligheder
• Signalindgang: VGA (Analog ), DVI-D (digital, 

HDCP)
• USB: USB 2.0 x 4
• Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, 

Synkron på grøn
• Lyd (indgang/udgang): Stereolyd

Komfort
• Indbygget lyd: 1,5 W x 2
• Brugervenlighed: PowerSensor, SmartImage, 

Lydstyrke, Menu, Tænd/sluk
• OSD-sprog: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, 

Russisk, Forenklet kinesisk, Portugisisk
• Andet udstyr: VESA-beslag (100 x 100 mm), 

Kensington-lås
• Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Windows 7/

Vista/XP/2000/98, Mac OS X, sRGB

Stander
• Højdejustering: 130 mm
• Akse: Ja (automatisk drejning)
• Drejeligt: -65/65 °
• Hældning: -5/20 °

Strøm
• SmartPower-tilstand: 12 W (min.)
• Tændt tilstand: < 22,5 W (testmetode iht. 

EnergyStar 5.0)
• Standby: < 0,1 W
• Slukket: 0 W (med Zero-strømkontakt)
• LED-strømindikator: Betjening - Hvid, 

Standbytilstand - Hvid (blinker)
• Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50/60 

Hz

Mål
• Produkt med fod (mm): 505 x 495 x 250 mm
• Produkt uden fod (mm): 505 x 351 x 59 mm
• Indpakning i mm (B x H x D): 565 x 468 x 263 mm

Vægt
• Produkt med fod (kg): 6,25 kg
• Produkt uden fod (kg): 4,15 kg
• Produkt med emballage (kg): 8,40 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
• Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
• MTBF: 30.000 time(r)

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: EPEAT Gold, RoHS, 

EnergyStar 5.0
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder
• Godkendelse af regler: BSMI, CE-mærke, FCC, 

Klasse B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV 
Ergo, UL/cUL

Kabinet
• Farve: Sølv/sort
• Finish: Tekstur
•
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