
 

 

Philips
LCD monitor

56cm (22") širokoúhlý řada E
1920 x 1080 Full HD

220E1SB
Displej s formátem 16:9 Full 

HD a lesklým designem
Vychutnejte si více díky tomuto kvalitnímu displeji s rozlišením Full HD 1080p, který je 
připravený pro systém Vista. Model 220E1 je dodáván v atraktivním lesklém provedení a 
se snadno použitelnými funkcemi - to vše za příznivou cenu.

Skvělá kvalita obrazu
• Displej LCD Full HD, rozlišení 1920 x 1080p
• Krátká doba odezvy - 5 ms
• SmartContrast 25 000:1 pro neuvěřitelně bohaté detaily černé

Design, který se hodí do každého interiéru
• Lesklá povrchová úprava dotváří vzhled

Báječná výhoda
• Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3



 Displej LCD 1920 x 1080p Full HD
Vychutnejte si ostrý obraz a křišťálově čistou kvalitu, 
které divákům přinese opravdu nezapomenutelný 
vizuální zážitek. Diváci si budou moci dopřát 
nepřekonatelné video s úžasným barevným 
spektrem a široko daleko neostřejším obrazem.

Doba odezvy zapnuto/vypnuto 5 ms
Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka 
tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního 
(černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří 
se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba 
odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je 
méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování 
měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-
vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování 
obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a 
fotografie.

Poměr SmartContrast 25 000:1

Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším 
kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je 
výsledkem zdokonaleného zpracování 
vysokopásmového videa od společnosti Philips 
v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením 
a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce 
SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní 
černé a přesným ohraničením stínů a barev. 
Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem 
a zářivými barvami.

Snadné řízení formátu obrazu
Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips 
přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu 
a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem 
při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při 
prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu 
a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení 
v poměru obsahu 4:3.
220E1SB/00

Přednosti
• Dokončení: Lesklý
•

Obraz/displej
• typ LCD panelu: TFT-LCD
• Velikost panelu: 54,61 cm / 21,5"
• Poměr stran: 16:9
• Rozteč obrazových bodů: 0,248 × 0,248 mm
• Úhel sledování: 170º (H) / 160º (V), - C/R > 10
• Jas: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25 000:1
• Reakční doba (typická): 5 ms
• Optimální rozlišení: 1920 × 1080 při 60 Hz
• Barevnost displeje: 16,7 milionu
• Snímková frekvence: 30–83 kHz (H) / 56–76 Hz 

(V)
• Technologie sRGB

Možnosti připojení
• Vstup signálu: VGA (analogový), DVI-D (digitální, 

HDCP)
• Vstup synchronizace: Kompozitní synchronizace, 

Samostatná synchronizace, Funkce Sync on Green

Pohodlí
• Pohodlí uživatele: Jas, Nabídka, Auto, Zapnuto/

Vypnuto
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, 

Francouzština, Němčina, Italština, Ruština, 
Zjednodušená čínština, Španělština, Portugalská, 
Turečtina

• Další výhody: Držák standardu VESA 
(100 x 100 mm), Zámek Kensington

• Kompatibilita se stand. Plug & Play: DDC/CI, 
Windows 7/Vista/XP/2000/98, Technologie sRGB

Podstavec
• Sklopné provedení: -5/20 stupeň

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Provoz - zelená, 

Pohotovostní/úsporný režim - žlutá
• Napájení: Vestavěné, Střídavý proud 100–240 V, 

50–60 Hz
• Zapnuto: <20,5 W (metoda testování EnergyStar 

5.0)
• Režim vypnuto: <0,5 W

Rozměry
• Výrobek se stojanem (mm): 512 x 374 x 205 mm
• Výrobek bez stojanu (mm): 453 x 570 x 140 mm
• Balení v mm (Š x V x H): 570 x 453 x 140 mm

Hmotnost
• Výrobek se stojanem (kg): 4,4 kg
• Výrobek bez stojanu (kg): 4,04 kg
• Výrobek s obalem (kg): 6,28 kg

Provozní podmínky
• Rozsah teplot (provozní): 0–40 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 - 60 °C
• Relativní vlhkost: 20 - 80 %
• Střední doba mezi poruchami (MTBF): 

50 000 hodin

Podpora udržitelného rozvoje
• Životní prostředí a energie: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0

Shoda a standardy
• Regulační opatření: Značka CE, FCC, Třída B, UL/

cUL

Skříňka
• Barva: Černá
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Specifikace
LCD monitor
56cm (22") širokoúhlý řada E 1920 x 1080 Full HD
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