
 

 

Philips
จอ LCD ท่ีมี USB, 2ms

C-line จอกวาง 48 ซม. (19")
รูปแบบ 16:10

190C1SB
จอภาพมีสไตลรวมสมัยเพ่ือความบันเ

ทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร
จอภาพมีสไตลรวมสมัยและคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ SmartResponse และ SmartImage 
ท่ียกระดับประสบการณการรับชมภาพใหสูงมากกวาเดิม: ไมวาจะเปนการเลนเกมสหรืออินเตอรเน็ต 
190C1 เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณสําหรับความบันเทิงจากโทรทัศนและคอมพิวเตอร

คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
• SmartResponse ที่ 2ms
• SmartContrast 30000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
ออกแบบอยางสวยงาม
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
• พื้นที่ติดตั้งนอยซ่ึงเขากันไดกับทุกไลฟสไตล
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• มาตรฐาน TCO 5.0 

รับประกันไดถึงมาตรฐานความปลอดภัยและตรงตามหลักสรีรศาสตรในระดับสูงสุด
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก



 อัตราสวน SmartContrast 30000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีความมื
ดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ีสวางไ
ดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส
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!
ตรงตามมาตรฐาน TCO 5.0
มาตรฐาน TCO 5.0 
ไมเพียงรับประกันคุณภาพของภาพที่ยอดเย่ียมและกา
รออกแบบที่ตรงตามหลักสรีศาสตรเทานั้น 
แตยังรวมถึงการใชพลังงานนอยที่สุดและลดการใชสา
รที่เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมใหเหลือนอยที สุด 
และมีการควบคุมการปลอยสนามแมเหล็กและสนามไ
ฟฟาอยางเขมงวดทําใหคุณทํางานไดอยางปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังจํากัดการใชพลาสติกชนิดตางๆ 
และมีรหัสเฉพาะของพลาสติกแตละชนิดเพื่อใหระบุ

ไดงายในขั้นตอนการรีไซเคิล 
สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดเปนการสรางความมั่นใจวาผลิตภั
ณฑจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชั้นบรรยากาศ
นอยที่สุดตลอดอายุการใชงาน 
พรอมมีระดับสารเคมีที่สงผลกระทบตอผูใชในระดับต
ำสุด ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง TCO ได ที่ 
http://www.tcodevelopment.com/
Energy Star 5.0
Energy Star คือ 
โปรแกรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจาก EPA 
สหรัฐอเมริกาและถูกนําไปใชอยางแพรหลายในหลาย
ๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star 
ทําใหคุณมั่นใจวาคุณกําลังซื้อผลิตภัณฑที่ปฏ ิบัติตาม
มาตรฐานลาสุดของการใชพลังงานอยางมีประสิทธ ิภา
พนั่นคือ 
อุปกรณใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระ
ดับการทํางาน จอแสดงผลใหมของ Philips 
ไดรับการรับรอง Energy Star 5.0 
ในเรื่องขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 
และจอแสดงผลยังมีความสอดคลองหรือเกินกวามาตร
ฐานอีกดวย ตัวอยางเชน ในโหมดรอทํางาน (sleep 
mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 
กําหนดวาตองสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา 1 วัตต 
ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips 
สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค 0.5 วัตต 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.energystar.gov
พอรต USB 2.0
พอรต USB 
ชวยใหผูใชสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณมัลติมีเดียพลัก
แอนดเพลยไดอยางสะดวกสบาย เชน 
อุปกรณหนวยความจํา USB, กลอง, HDD แบบพกพา, 
กลอง Web, PDA, เครื่องพิมพ และอุปกรณอื่นๆ 
ที่ใชการเช่ือมตอ USB ได พอรต USB 2.0 
ที่ติดตั้งบนจอชวยใหสัญญาณ USB 2.0 
ผานไปยังคอมพิวเตอรได 
โปรดทราบวาอุปกรณหลายตัว เชน กลองและ HDD 
อาจตองใชพลังงานแยกตางหากเนื่องจากอุปกรณเหล
านั้นจําเปนตองใชพลังงานมากกวาพลังงานที่พอรต 
USB ของจอจายให
SmartControl II
SmartControl II 
เปนซอฟตแวรระบบจอภาพที่มีอินเตอรเฟซกราฟกบ
นหนาจอที่เรียบงาย แสดงการปรับคาความละเอียด 
การปรับเทียบสี และการตั้งคาอื่นๆ ของจอภาพ 
รวมถึงความสวาง, ความเปรียบตาง, นาฬิกาและเฟส, 
ตําแหนง, RGB, White point 
และยังมีการปรับระดับเสียงสําหรับรุนที่มีลําโพงในตัว
ดวย
190C1SB/00

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 19 นิ้ว / 48.1 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.285 x 0.285 มม.
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 30000:1
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1440 x 

900 @ 60 Hz
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• USB: USB 2.0 x 1
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ความสวาง, 

เมนู, อินพุต, อัตโนมัติ, ภาพอัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส, ตุรกี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/+20 องศา
กําลังไฟ
• โหมด ECO: 15.5W
• ในโหมดเปด: <16.9W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: <0.8W
• โหมดปด: <0.5W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, สแตนดบาย/พักเครื่อง-สีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 368 x 443 x 170 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 299 x 443 x 65 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 418 x 495 

x 142 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.8 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.5 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 5.1 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 ถึง 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ถึง 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, SEMKO, TCO 5.0, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•
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