
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

จอภาพ E-line กวาง 15.6'' (39.6 
ซม.)
1366x768 HD

160E1SB1
จอแสดงผล HD ขนาด 16:9 

พรอมดีไซนผิวเคลือบมันที่สวยงาม
ใหความเพลิดเพลินมากข้ึนดวยจอแสดงผลแบบไวดสกรีนคุณภาพระดับ HD ซ่ึงรองรับ การใชงาน 
Vista! จอ LCD รุน160E1 มาพรอมกับผิวเคลือบมันท่ีสวยงามและคุณสมบัติท่ีใชงานงาย - 
ท้ังหมดในแพคเก็จเดียว ในราคาท่ีคุณจะพอใจ

คุมคากับการเปนเจาของ
• พรอมสําหรับการแสดงภาพแบบ HD
• ระยะเวลาตอบสนองในการเปด/ปดรวดเร็วใน 8 ms: แสดงผลขอความและกราฟกไดดีเยี่ยม
• SmartContrast 6000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ใหภาพไวดสกรีนที่ดีเยี่ยมสําหรับเกมสและวิดีโอ
• ใชไฟเพียง 0.5 วัตต ในโหมดสแตนดบาย
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• รองรับการใชกับ Windows Vista
สะดวกยิ่งขึ้น
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3
• sRGB ทําใหสีของภาพพิมพถูกตองตรงตามสีของภาพบนจอภาพ



 จอความละเอียดสูง
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อกา
รแสดงภาพความละเอียดสูงดวยคุณภาพที่เหนือระด ับ 
เปนจอภาพที่พรอมจะตอบสนองแหลงสัญญาณ HD 
เชน กลองรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD 
ใหคุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกวาระบบ 
Progressive Scan 
และมีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานที่เขมงวดสำ
หรับจอภาพ HD 
ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเย่ียมที่เต็มไปดวยค
วามละเอียด 
ผานทางชองทางเช่ือมตออเนกประสงคสําหรับVGA 
แบบอะนาล็อก หรือ DVI 
แบบดิจิตอลที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองร ับ 
HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพดวยความละเอียด 
720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz 
แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 
และ 60 Hz แบบอินเทอรเลซ)
อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดสวนความกวางของภาพวิ
ดีโอตอความสูง อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9 
ถือเปนมาตรฐานสากลสําหรับโทรทัศนความละเอียดสู
งและโทรทัศนระบบดิจิตอลของยุโรป 
การใชอัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 
ทําใหแสดงภาพสําหรับเกมสและวิดีโอไดอยางโดดเด
น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งดานบนและลางของภาพ 
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจาก
การปรับแปลงสัดสวนของภาพเพื่อใหเขากันกับจอที่ใ
ชสัดสวนอื่น
ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ Philips 
ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 

เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 อีกครั้ง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับการทำง
านกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผลโหมด
เนทีฟแบบ 4:3
0.5 วัตตในโหมดสแตนดบาย
การใชไฟเพียง 0.5 วัตต 
ในโหมดสแตนดบายเปนฟงกชันทางวิศวกรรมอันชา
ญฉลาด 
พรอมดวยงานออกแบบขั้นสูงที่ชวยใหคุณไดรวมรักษ
าสิ่งแวดลอม โดยการลดการใชพลังงาน 
และชวยประหยัดเงินของคุณในการจายคาไฟฟา
สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS
ผลิตภัณฑจอภาพของ Philips 
ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) 
อยางเขมงวดซึ่งหามการใชสารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ 
ที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภาพคม
ชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของระบบปฏิบัติ
การ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดีย่ิงขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานักงาน 
การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความสนุกสน
านก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และงายดายขึ้น
160E1SB1/97

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 15.6 นิ้ว/39.5 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.252 x 0.252 มม.
• มุมมองภาพ: 90º (แนวนอน) / 65º (แนวตั้ง), @ C/R 

> 10
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 6000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 500:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1366 x 

768 @ 60 Hz
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 60 kHz (H) / 56 - 76 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: ความสวาง, เมนู, อัตโนมัติ, 

เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, จีน 

(แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส, เกาหลี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(75x75มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• ในโหมดเปด: 20 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: < 0.5 W
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 156 x 303 x 376 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 59 x 244 x 376 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 145 x 323 

x 439 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 2.7 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 2.51 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.1 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 - 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 - 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 - 80 %
• MTBF: 40,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS, Energy Star
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•
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