
 

 

Philips
LCD-laajakuvanäyttö

56 cm (22") laajakuva
WSXGA

220WS8FS
Tuottavuutta laajakuvanäytöllä 

- tukee Vistaa
Näe enemmän, tee enemmän! Todella ohut Philips 220WS8 parantaa tuottavuutta ja 
katselunautintoa edullisesti korkean resoluution, helppolukuisen tekstin ja suuremman 
katselualueen ansiosta. Laite tukee Windows Vista -käyttöjärjestelmää.

Maksimituottavuus
• Suuri laajakuva sopii ihanteellisesti kahden A4-sivun katsomiseen rinnakkain
• Enemmän kuvia ja sisältöä ilman selausta

Paras kokonaiskustannusratkaisu
• Uusia käyttömahdollisuuksia Windows Vista -käyttöjärjestelmässä
• RoHS-standardien mukainen ja ympäristöystävällinen
• Markkinoiden pienin virrankulutus

Loistava näytön suorituskyky
• Tarkka WSXGA+-laajakuva, tarkkuus 1680 x 1050
• Nopea 5 ms:n vasteaika
• DVI-D-tulo ja HDCP-tuki

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Tuloja on kaksi, ja analogiset VGA- ja digitaaliset DVI-signaalit hyväksytään
• Sisäinen virtalähde poistaa ulkoisten verkkolaitteiden tarpeen
• Näyttöasetusten säätö pikapainikkeella tai näyttötoiminnoilla



 Laajakuva
Suuri laajakuva parantaa tuottavuutta, sillä 
kahta A4-sivua voi katsella rinnakkain.

Suuri katselualue
Katselualue on näytön kuvapinnan se alue, jolla 
voidaan esittää tietoja.

Tukee Windows Vista -
käyttöjärjestelmää
Philipsin Windows Vista -käyttöjärjestelmää 
tukevat monitorit pääsevät oikeuksiinsa tässä 
uudessa värikkäässä, mielenkiintoisessa ja 
visuaalisesti hienostuneessa 
käyttöjärjestelmässä. Vista on suunniteltu 
tarjoamaan uskomattomia viihde-elämyksiä, 
parantamaan käyttäjän työn tuottavuutta ja 
helpottamaan tietokoneen kotikäyttöä. 
Tietojen selaaminen, etsiminen ja hallinta on 
nopeaa, tehokasta ja helppoa niin työssä kuin 
viihdekäytössä.

RoHS-standardien mukainen
Philipsin suunnittelemissa ja valmistamissa 
näyttölaitteissa noudatetaan tiukkoja RoHS-
standardeja (Restriction of Hazardous 
Substances), jotka rajoittavat luonnolle 

haitallisten aineiden, kuten lyijyjen ja muiden 
myrkkyjen käyttöä.

Pieni virrankulutus
Pieni virrankulutus vähentää laitteen 
energiantarvetta ja säästää kustannuksia.

WSXGA+-laajakuva, tarkkuus 1680 x 
1050
WSXGA-laajakuvamuodon tarkkuus voi olla 
1680 x 1050 eli noin 1,7 miljoonaa pikseliä.

Virrankytkennän vasteaika 5 ms
Virrankytkennän vasteaika on aika, joka 
nestekidesolulta kuluu aktiivisesta (musta) 
passiiviseksi (valkoinen) ja takaisin aktiiviseksi 
(musta) siirtymiseen. Aika mitataan 
millisekunteina. Mitä pienempi luku, sitä 
nopeampi siirto, mikä taas tuottaa 
parempilaatuisen kuvan. Virrankytkennän 
vasteaika on näytön tärkein ominaisuus 
käsiteltäessä yritystoimintaan liittyviä 
asiakirjoja, grafiikkaa ja valokuvia.

HDCP Ready
HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection) on DVI-liittimeen sisältyvä 

kopiosuojausjärjestelmä. Se estää 
kopiosuojatun sisällön luvattoman kopioinnin. 
HDCP:n avulla voit toistaa kopiosuojattuja 
elokuvia ja konserttitallenteita. Se tunnistaa 
piraattituotteet tarkistamalla signaalin, jolloin 
vain laillisia kopioita voi käyttää.

Kaksi tuloa
Tuloja on kaksi eli laitteessa on liittimet 
analogisten VGA- ja digitaalisten DVI-signaalien 
tuloille.

Sisäinen virtalähde
Sisäinen virtalähde on näyttölaitteen runkoon 
sisällytetty verkkolaite, joka korvaa hankalat 
ulkoiset virtalähteet.

Vaivaton pikapainike ja valikko (OSD)
Laitteessa on kaksi helppoa ja kätevää tapaa 
säätää näytön asetuksia eri käyttötilanteita 
varten: pikapainike ja näyttövalikon toiminnot. 
Voit säätää näytön kuva-, kontrasti- ja 
kirkkausasetuksia automaattisesti 
pikapainiketta painamalla tai määrittää 
tarkempia asetuksia näyttövalikon kautta.
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Kuva/näyttö
• LCD-paneeli: 1680 x 1050 pikseliä, Heijastusta 

vähentävä polarisoija, RGB-pystyraita
• Näytön koko: 22" / 55,9 cm
• Katselualue: 474 x 296 mm
• Kuvapistetiheys: 0,282 x 0,282 mm
• Kirkkaus: 300 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 1 000:1
• Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
• Katselukulma: 160º (vaaka) / 160º (pysty), C/R >10
• Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
• Valkoinen krominanssi, 6500K: x = 0,313 / 

y = 0,329
• Valkoinen krominanssi, 9300K: x = 0,283 / 

y = 0,297
• Enimmäisresoluutio: 1 680 x 1 050, 60 Hz
• Erinomainen tarkkuus: 1 680 x 1 050, 60 Hz
• Videon pistetaajuus: 205 MHz
• Vaakasuuntainen skannaustaajuus: 30 - 93 kHz
• Pystysuuntainen skannaustaajuus: 56–76 Hz
• Kuvasuhde: 16:10
• sRGB

Liitännät
• Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D
• Synkronointitulo: Csync-liitin, Separate Sync, Sync 

on Green
• Videotulon impedanssi: 75 ohmia
• Sync-tuloimpedanssi: 2,2k ohmia
• Videotulon signaalitasot: 0,7 Vpp

Käyttömukavuus
• Kätevä käyttö: Näyttö
• Näytön ohjaustoiminnot: Autom., Kirkkaus 

(vasen), Kontrasti (oikea), Valikko, Virtakytkin
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, italia, venäjä, 

espanja
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Yhteensopiva 

Kensington-lukon kanssa
• Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, sRGB, 

Windows 98/ME/2000/XP/Vista
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty, 

Energy Star, FCC-luokka B, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL

• Kallistuma: -5° - 25°
• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, VGA-

johto
• Käyttöopas

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 565 x 174 x 472 mm
• Pakkauksen mitat tuumina (L x K x S): 

22,2 x 6,9 x 18,6 tuumaa
• Laitteen mitat (L x K x S): 

513,76 x 336,10 x 67,34 mm
• Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 

20,2 x 13,2 x 2,7 tuumaa
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

513,76 x 416,2 x 213,59 mm
• Laitteen mitat jalustan kanssa tuumina (L x K x S): 

20,2 x 16,4 x 8,4 tuumaa
• MTBF: 50 000 tuntia
• Suhteellinen kosteus: 20 - 80 %
• Käyttölämpötila: 5 °C - 35 °C
• Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C
• Tuotteen paino (+jalusta): 5,6 kg
• Tuotteen paino (+jalusta) (lb): 12,4 lb
• Paino pakattuna: 7,4 kg
• Paino pakattuna (lb): 16,3 lb

Virta
• Yhdenmukaisuus:: Energy Star
• Virrankulutus (käynnissä): < 45 W (tyypillinen)
• Virrankulutus (ei käynnissä): <1 W
• Virran merkkivalo: Valmiustila/uniajastin, keltainen, 

Toiminta, vihreä
• Virtalähde: Kiinteä, 100–240 V, 50/60 Hz
•
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