
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD

43 ซม. (17")
SXGA

170S9FB
แสดงผลตามคุณสมบัติท่ีใหมาสําหรั

บการใชงานไดดีย่ิงข้ึน
ดวย SmartImage, SmartContrast และ SmartControl ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพผลงานของคุณ 
รวมถึง TrueVision เพ่ือใหคุณภาพของจอ LCD ท่ีดีท่ีสุดท ี่เคยมีมา Philips Brilliance 170S9 
ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน TCO'03 และรองรับ Vista จึงพรอมท่ีจะทํางานใหเสร็จลุลวง

เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• TrueVision: ประสิทธิภาพของหนาจอคุณภาพระดับหองปฏิบ ัติการ
• รองรับสัญญาณเขา DVI-D และ HDCP
• TCO'03 รับประกันไดถึงมาตรฐานความปลอดภัยและตรงตามหลักสรีรศาสตรในระดับสูงสุด
• รองรับการใชกับ Windows Vista
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• SmartContrast: ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมน าเช่ือ
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• Green design ชวยอนุรักษทรัพยากรและลดคาใชจาย
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ปรับมุมกมเงยของจอภาพใหเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
• การปรับคาการทํางานของจอภาพที่งายดายดวย SmartControl II
• ระบบจัดเก็บสายเคเบิลที่ทําใหพื้นที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย



 SmartImage
SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุณแล
ะเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามารถเลือ
กโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ (Office), ภาพ 
(Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด 
(Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรียบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดี
โอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!
TrueVision
TrueVision 
เปนเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพ
าะของ Philips 
สําหรับการปรับจอภาพและการปรับคาตางๆ 
ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่มเติมที่ชวยใหไดประส ิทธิภาพ
การทํางานสูงสุดจากจอภาพ 
ใหไดมาตรฐานดีกวาขอกําหนดของ Microsoft Vista 
ถึงสี่เทาจากทุกหนาจอที่ผลิตจากโรงงาน 
ไมใชแคเครื่องตัวอยางเพียงไมกี่เครื่อง ม ีเพียง Philips 
เทานั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกตองของร
ะดับสีอยางเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหน ือล
ำในจอภาพทุกจอ
SmartContrast
SmartContrast เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips 
ที่จะวิเคราะหชนิดของเนื้อหาที่คุณกําลังชม 
และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบตางของแสงฉา
กหลังโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดภาพและวิดีโอดิจ ิตอลที่ดี
เย่ียม หรือเมื่อเลนเกมสที่มีโทนสีดําคอนขางมาก 
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะปรับความเปรียบตางของภาพและแสงฉากห
ลังอยางละเอียดเพื่อใหเขากับแอปพลิเคชันตาง ๆ 
ที่ใชงานสํานักงาน และยังลดการใชพลังงานอีกดวย
ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญาณเขาช
นิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI 
แบบดิจิตอล
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดีไซนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้นอยูบนพื้นฐานการออ
กแบบทางวิศวกรรมอุปกรณแสดงผลซึ่งตระหนักถึงกา

รรักษาสิ่งแวดลอมในการชวยประหยัดพลังงาน 
ลดวัสดุของบรรจุภัณฑ 
และขจัดวัสดุที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
จากการเปนผูนําในเรื่องความย่ังยืนและดวยคํามั่นสัญ
ญาของเราที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑซึ่งลดผลกระทบต
อสิ่งแวดลอม เราเสนอผลิตภัณฑที่เรียบงาย 
และมีความรับผิดชอบแกผูใช 
รวมถึงใสใจในผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอผูใชทั้ง
ในชวงกอนหนา ระหวาง 
และสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑเหลานั้น
รองรับ HDCP
ระบบการปกปองขอมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่สูง 
(HDCP) 
เปนระบบปกปองลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยูในตัวเช่ือมตอ DVI 
ซึ่งจะไมยอมใหมีการทําสําเนาเนื้อหาที่มีลิขส ิทธิ์โดยไ
มไดรับอนุญาต โดย HDCP 
จะชวยใหคุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการปองกัน 
เชนภาพยนตรและคอนเสิรต 
ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อปองกันสื่อผ ิด
กฎหมาย และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเทานั้น
SmartControl II
SmartControl II 
เปนซอฟตแวรระบบจอภาพที่มีอินเตอรเฟซกราฟกบ
นหนาจอที่เรียบงาย แสดงการปรับคาความละเอียด 
การปรับเทียบสี และการตั้งคาอื่นๆ ของจอภาพ 
รวมถึงความสวาง, ความเปรียบตาง, นาฬิกาและเฟส, 
ตําแหนง, RGB, White point 
และยังมีการปรับระดับเสียงสําหรับรุนที่มีลําโพงในตัว
ดวย
ระบบจัดเก็บสายเคเบิล
ระบบจัดเก็บสายเคเบิลคือระบบที่ชวยรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ทํางานโดยการจัดสายเคเบิ
ลและสายไฟที่ตองใชในการทํางานของอุปกรณการแ
สดงผลใหเปนระเบียบ
ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภาพคม
ชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของระบบปฏิบัติ
การ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดีย่ิงขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานักงาน 
การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความสนุกสน
านก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และงายดายขึ้น
170S9FB/00

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 17"/ 43 ซม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.264 x 0.264 มม.
• อัตราสวน SmartContrast (ไดนามิค): 8000:1
• ความสวาง: 300 cd/m²
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

1024 @ 60 Hz
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 75 Hz
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• Sync Input: Composite Sync, Separate Sync, Sync 

on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartControl II, ใช 

SmartManage ได, การแสดงขอมูลบนจอ
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ (กลับ), ความสวาง 

(ขึ้น), อินพุต (ลง), เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, 
SmartImage

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, Energy 
Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, 
TÜV Ergo, UL/cUL

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 
sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista, Mac OS X

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 
Kensington ได

• เอียง: -5° ถึง 20°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): < 33 W (ทั่วไป)
• การใชกระแสไฟ (โหมดประหยัดพลังงาน): 26 วัตต
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 0.8 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
ขนาด
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

367 x 389 x 179 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

14.4 x 15.3 x 7.05 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 367 x 322 x 60 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

14.4 x 12.7 x 2.37 นิ้ว
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 (ไมรวม CCFL 40,000) ช่ัวโมง
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

423 x 450 x 149 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

16.7 x 17.7 x 5.87 นิ้ว
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 3.45 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 7.61 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 4.66 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 10.4
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
•
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