
 

 

Philips
จอภาพ LCD

43 ซม. (17")
SXGA

170B7CS
จอแสดงผลท่ีมีคุณสมบัติการใชงานท่ี

สะดวกสบายสําหรับนักธุรกิจ
ดวยการจัดการจอภาพจากระยะไกลในระบบ LAN ของ SmartManage การรับประกัน Philips 
Perfect Panel™ และคุณสมบัติการใชงานท่ีสะดวกสบายสมบูรณแบบ 170B7 
จึงเปนจอแสดงผลท่ียอดเย่ียม และใหความสะดวกสบายในการใชงานในราคาท่ีคุมคา

เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• รองรับการใชกับ Windows Vista
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
• สิ้นเปลืองพลังงานต่ํากวาคาเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนี้
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• จอภาพที่ไมมีความผิดปกติของจุดสวางสอดคลองกับ ISO 13406-2 Class I
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• ปรับใหกมเงย หันซายขวาและความสูงไดเพื่อตําแหนงการรับชมภาพที่ดีที่สุด
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
• ลําโพงในตัวสําหรับระบบเสียงที่ไมทําใหโตะรกร ุงรัง



 ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภ
าพคมชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของร
ะบบปฏิบัติการ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานัก
งาน การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความส
นุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และงายดายขึ้น

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

สิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา
ลดพลังงานที่ตองใชในการทํางานของอุปกรณล
งจากเดิม

PerfectPanel™
จุดสวางและจุดมืดเปนความผิดปกติของหนาจอ 
LCD 
ขณะที่ผูผลิตบางรายยังคงใหความสําคัญตอการ
แกไขความผิดปกติของจุดสวางและจุดมืดบนห
นาจอ LCD ในกระบวนการผลิต แต Philips 
ไมเปนเชนนั้น จอภาพของ Philips 
สอดคลองตามมาตรฐาน ISO 13406-2 Class I 
ผลิตขึ้นโดยไมมีจุดสวางบนหนาจอ LCD 

และยังใหการรับประกันทั่วโลกดวย Philips 
PerfectPane™ ที่ชวยซอมแซมหรือทดแทนจอ 
LCD ให 
หากพบความผิดปกติของจุดสวางหรือจุดมืดเพีย
งจุดเดียวบนหนาจอ

เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ
เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผา
นรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและ
กราฟกลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

Compact Ergo Base
Compact Ergo Base คือ 
'แทนวางจอภาพที่เปนมิตรกับผูใช' ของ Philips 
โดยผูใชสามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน 
และความสูง 
เพื่อปรับตําแหนงของจอภาพใหเหมาะกับการดู
ขอมูลไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

พอรต USB 2.0
พอรต USB 
ชวยใหผูใชสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณมัลติมีเดี
ยพลักแอนดเพลยไดอยางสะดวกสบาย เชน 
อุปกรณหนวยความจํา USB, กลอง, HDD 
แบบพกพา, กลอง Web, PDA, เคร่ืองพิมพ 
และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชการเชื่อมตอ USB ได 
พอรต USB 2.0 ที่ติดตั้งบนจอชวยใหสัญญาณ 
USB 2.0 ผานไปยังคอมพิวเตอรได 
โปรดทราบวาอุปกรณหลายตัว เชน กลองและ 
HDD 
อาจตองใชพลังงานแยกตางหากเนื่องจากอุปกร
ณเหลานั้นจําเปนตองใชพลังงานมากกวาพลังงา
นที่พอรต USB ของจอจายให

SmartControl
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับปรับประสิทธิภา
พและคาตางๆ ของจอภาพ Philips 
นําเสนอสองทางเลือกใหกับผูใชในการปรับแตง
คาจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display 
แบบหลายระดับผานปุมบนจอภาพ 
หรือใชซอฟตแวร Philips SmartControl 
เพื่อปรับแตงคาตางๆ 
ของจอภาพไดอยางงายดายในแบบที่คุณคุนเคย

ลําโพงภายในตัว
มีลําโพงระบบเสียงสเตอริโอคูในอุปกรณแสดง
ภาพ สามารถจัดวางไดแบบ Front Firing 
ซ่ึงสามารถมองเห็นได หรือแบบ Down Firing 
ซ่ึงมองไมเห็น, Top Firing, Rear Firing เปนตน 
ขึ้นอยูกับรุนและการออกแบบ
170B7CS/00
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1280 x 1024 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 17"/ 43 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 337.9 x 270.3 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.264 x 0.264 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 75 Hz 

(สัญญาณเขาดิจิตอล)
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

1024 @ 60 Hz (สัญญาณเขาดิจิตอล)
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 140 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 76 Hz
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• เอาตพุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 

3.5 มม.) 1x
• USB: USB 2.0 x 1
• Sync Input: Composite Sync, Separate Sync, Sync 

on Green
• ความตานทานของอินพุตวิดีโอ: 75 โอหม
• ความตานทานของซิงคอินพุต: 2.2k โอหม
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 2W RMS x 2 ลําโพงสเตอริโอ
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, ใช 

SmartManage ได
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, ควบคุมความสวาง 

(ขึ้น/ลง), ซาย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, 
การควบคุมระดับเสียง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, สเปน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 
Kensington ได, FlexiHolder

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, EMC, 

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

• แทนหมุน/ บิดได: +/- 60°
• เอียง: -5° ถึง 25°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง, 

สายเคเบิล USB, สายเคเบิล VGA
• อุปกรณเสริมตางๆ: Super Ergo Base
• คูมือผูใช: ใช
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

449 x 182 x 452 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

17.7 x 7.2 x 17.8 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

382.5 x 342.8 x 61.5 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

15.1 x 13.5 x 2.4 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

382.5 x 387.2 x 198.7 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

15.1 x 15.2 x 7.8 นิ้ว
• ระยะการปรับความสูง: 60 มม.
• ระยะการปรับความสูง (นิ้ว): 2.4 นิ้ว
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5° C ถึง 40° C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.2 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 11.5 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 6.5 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 14.3 lb
กําลังไฟ
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 33W (ทั่วไป)
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
•

170B7CS/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD
43 ซม. (17") SXGA
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