
 

 

Philips
Multifunkčný smart displej

Android
22 (pozorovateľných 21,5"/
54,6 cm)

S221C4AFD
Multifunkčné smart zariadenie

Celý svet na dosah ruky!
Vstúpte do sveta plného príležitostí s inteligentným multifunkčným zariadením Philips so 
systémom Android™. Veľký 21,5-palcový viacdotykový displej je ideálny na prúdový 
prenos videí v HD, počúvanie hudby, internetové vzdelávanie aj surfovanie na webe.

Android s veľkou uhlopriečkou
• Veľký optický viacdotykový displej na jednoduché ovládanie
• Širokouhlý displej Full HD formátu 16:9 pre najlepší divácky zážitok
• Rýchly prístup na internet s portom Wi-Fi alebo Ethernet
• Prevzatie aplikácií z obchodu Google Play™
• Predinštalované aplikácie vám umožňujú začať okamžite

Najlepší multimediálny zážitok
• Vďaka webovej kamere a mikrofónu nebudú vaša rodina ani priatelia nikdy ďaleko
• Skvelý stereofónny zvuk pre multimédiá
• Prehrávajte filmy, fotografie a hudbu priamo z jednotiek USB a SDHC

Jednoducho sa pripojte a vychutnávajte
• Pripojte svoju vlastnú klávesnicu a myš a preskúmajte svet
• Rozšírte si úložný priestor vďaka médiu SDHC
• Rozbočovač USB s 2 portami pre jednoduché pripájanie
• Dizajn SmartStand prináša jednodotykové nastavenie pre jednoduché používanie



 Veľká viacdotyková obrazovka
Vstúpte do nového sveta plného príležitostí s 
inteligentným multifunkčným zariadením 
Philips so systémom Android™. Vďaka 
vstavanej pokročilej viacdotykovej technológii 
môžete teraz obsah priblížiť, otočiť, potiahnuť, 
posúvať alebo ním manipulovať pomocou 
stiahnutia prstami. Jeho veľká obrazovka vás 
oslobodí od žmúrenia na malinké displeje iných 
smart zariadení. Čítanie elektronických kníh 
alebo novín šetrí oči vďaka veľkému písmu a 
obrázkom. Veľká dotyková obrazovka je tým 
správnym nástrojom na podporu kreativity detí 
prostredníctvom elektronického maľovania, 
učenia sa abecedy alebo používania 
interaktívnych vzdelávacích aplikácií.

Širokouhlý displej Full HD formátu 16:9

Inteligentné multifunkčné zariadenie je 
vybavené obrazovkou s formátom 16:9 Full 
HD (rozlíšenie 1920 x 1080) pre skutočne 
pôsobivý zážitok. Je plne nadčasové, keďže 
podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov 
vrátane najnovších diskov Blu-ray a moderných 
herných konzol HD. Vytvára žiarivý obraz bez 
kmitania s progresívnym riadkovaním, úžasným 
jasom a farbami.

Obchod Google Play™
Využite skvelé aplikácie z obchodu Google 
Play™. Jediným dotknutím sa ikony aplikácie sa 
prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo siete 

Ethernet dostanete do obchodu. Prevezmite a 
nainštalujte si aplikácie určené na zábavu, hry, 
pomocné programy, kancelárske aplikácie, 
fotografie, videá, správy, sociálne siete a pod, 
ktoré sú dostupné a aktualizované z obchodu. 
Prehľadné rozhranie s jednoduchou obsluhou 
vám pomôže intuitívne prehľadávať aplikácie, 
ktoré možno usporiadať podľa hodnotenia, 
kategórie alebo popularity.

Zostaňte v kontakte vďaka webovej 
kamere
Integrovaná webová kamera s kvalitným, 
jasným a ostrým obrazom vám umožní zostať 
v kontakte s vašou rodinou aj priateľmi, akoby 
ste boli tvárou v tvár. Extrémne citlivý 
mikrofón inteligentného multifunkčného 
zariadenia zabezpečí zreteľný prenos vášho 
hlasu. Jasný zvuk môžete počúvať buď 
pomocou zabudovaných stereofónnych 
reproduktorov, alebo pomocou slúchadiel, 
ktoré vám umožnia vychutnať si rozhovory v 
súkromí. Toto jednoduché zabudované 
riešenie je ľahké a vždy k dispozícii.

Skvelý stereofónny zvuk

Vychutnajte si prvotriedne vstavané stereo 
reproduktory.

Rozšírte si úložný priestor
Vytvorte si priestor pre neustále sa rozširujúcu 
knižnicu. Kapacitu úložného priestoru môžete 

zväčšiť pripojením externej karty SDHC alebo 
jednotky USB flash do zabudovanej 
rozširujúcej zásuvky.

Rozbočovač USB 2.0 s 2 portami
Rozbočovač USB umožňuje používateľom 
pohodlné pripájanie multimediálnych zariadení 
typu plug and play, napríklad pamäťových 
zariadení USB, fotoaparátu, prenosného 
pevného disku, webovej kamery, zariadenia 
PDA, tlačiarne a mnohých iných zariadení s 
podporou pripojenia USB. Prakticky 
umiestnený rozbočovač USB 2.0 na monitore 
umožňuje prenos signálov rozhrania USB 2.0 
do počítača. Upozorňujeme, že mnohé 
zariadenia, napríklad fotoaparáty alebo pevné 
disky, vyžadujú nezávislé napájanie, pretože ich 
požiadavky na napájanie sú vyššie, než môže 
zabezpečiť rozbočovač USB na monitore.

SmartStand

Inteligentné multifunkčné zariadenie Philips je 
vybavené stojanom SmartStand s možnosťou 
regulovania maximálneho sklopenia a 
jednoduchým jednodotykovým nastavením. 
Jednoduché nastavenie stojana SmartStand 
vám umožňuje použiť ho v rôznych 
ergonomických polohách. V sklopenej polohe 
o necelých 60 stupňov môžete odteraz ovládať 
displej a písať dotykom úplne prirodzene, 
prípadne ho môžete použiť na prácu vo 
vzpriamenej polohe.
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Obraz/Displej
• Typ panelu LCD: ADS LCD
• Typ podsvietenia: Systém W-LED
• Veľkosť panela: 21,5 palca/54,6 cm
• Viacdotykový optický panel: 2 dotykové body
• Efektívna viditeľná oblasť: 476,64 (V) x 268,11 (Š)
• Pomer strán: 16:9
• Optimálne rozlíšenie: Android: 1920 x 1080, PC: 

1920 x 1080 pri frekvencii 60 Hz
• Čas odozvy (typický): 14 ms
• SmartResponse (typická): 5 ms (sivá na sivú)
• Jas: 250 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 1000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Uhol zobrazenia: 178º (H) / 178º (V), pri C/R > 10
• Dokonalejšie zobrazenie: SmartImage
• Farby displeja: 16,7 mil.

Zvuk
• Vstavané audio: 2,0 W x 2

Prehrávanie videa/zvuku
• Formát videa: MPEG4, MPEG2, H.264
• Formát zvuku: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
• Formát fotografií: JPEG

Systémové špecifikácie
• Operačný systém: Android 4.2
• Procesor: Štvorjadrový, Založené na ARM, Nvidia 

Tegra T33, 1,6 GHz
• Kapacita pamäte: 2 GB DDR3, 8 GB pamäť EMMC
• Rozšírenie externej pamäte: Voliteľná externá 

karta SDHC, alebo kľúč USB až do 64 GB, alebo 
externý pevný disk

Predinštalované aplikácie
• Fotoaparát: áno
• E-mail: áno
• Galéria: áno
• Google Play: áno
• Prehrávač hudby: áno
• Nastavenie: áno
• YouTube: áno
• Webový prehľadávač: áno

Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: VGA (Analógový), MHL-HDMI 

(digitálny, HDCP), RJ 45
• Zásuvka na karty SDHC: áno
• Bezdrôtové pripojenia: Wi-Fi (zabudované), 

Bezdrôtová sieť LAN (802.11 b/g/n)
• USB: 2 x USB 2.0
• Zvuk (vstup/výstup): Vstup PC audio, Konektor 

slúchadiel
• Webová kamera: 1 MP
• Vstup mikrofónu: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Pohodlie používateľa: Zapnuté/Vypnuté, Ponuka/

OK, Hlasitosť/Hore, Vstup/Dole, SmartImage/Späť
• OSD jazyky: Brazílska portugalčina, Čeština, 

Holandčina, Slovenčina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, 
Japončina, Kórejčina, Leštenie, Ruština, 
Portugalčina, Zjednodušená čínština, Španielčina, 
Švédčina, Tradičná čínština, Turečtina, Ukrajinčina

• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, 
Upevnenie VESA (75 x 75 mm)

• Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7, Windows 8

Stojan
• Naklonenie: 12 ~ 54 stupeň

Príkon
• Režim prevádzky: 28,9 W (typ.)
• Pohotovostný režim zariadenia so systémom 

Android: 5,15 W (typ.)
• Režim vypnutia: 0,5 W (typ.)
• Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - biela, 

Pohotovostný režim – biela (blikanie)
• Zdroj napájania: Externé, 100 – 240 V AC, 50 – 

60 Hz

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 524 x 373 x 78 mm
• Produkt bez stojana (mm): 524 x 337 x 51 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 580 x 446 x 137 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 4,76 kg
• Produkt s balením (kg): 6,40 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %
• Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 

stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
• MTBF: 30 000 hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: RoHS, Bezolovnaté, 

Bez obsahu ortuti
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: CCC, CECP, Značka CE, 

CEL, FCC Trieda B, cETLus, WEEE

Skrinka
• Farba: Čierna čerešňa
• Povrchová úprava: Lesklá
•
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* Vyžaduje sa externá klávesnica a myš pre zariadenia so systémom 
Android (nie je súčasťou ponuky)

* Externý pevný disk si môže vyžadovať ďalšie napájanie.
* Google a Android sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. 

Názvy spoločností a obchodné známky tu uvedené sú vlastníctvom 
príslušných spoločností.

* Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie 
nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o 
vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. 
Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné 
zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby 
zariadenie fungovalo

* Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel 
MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám 
poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

* Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre 
funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

http://www.philips.com

