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190C7FS
ความสวยงามเปนส่ิงสําคัญ

ดวยการผสมผสานระหวางความสะดวกสบายช้ันเย่ียมกับการออกแบบช้ันยอด จอภาพรุน 190C7 
ที่ชวยรักษาส่ิงแวดลอมใหมุมมองใหมของจอภาพที่เนนความสบายตา ความพิถีพิถัน การตกแตงดวยสองโทนสี 
รวมท้ังคุณสมบัติตางๆ เพ่ือความสะดวกสบายในการใชงานของคุณ ตลอดจนคุณภาพช้ันเลิศ

การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• สองโทนสีที่สวยงามทันสมัย เพิ่มชีวิตชีวาใหกับพื้นที่ของคุณ
• ปุมควบคุมเรียบงายใชสะดวกใหรูปลักษณที่แลดูสะอาดตา
• กรอบจอภาพแบบ 'โอบ' ใหรูปลักษณการออกแบบที่ประสานกลมกลืนกัน
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• รองรับการใชกับ Windows Vista
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ: ตัวเครื่องทําจากวัสดุทนไฟที่ใชเปนสวนประกอบยานอวกาศ
• ผลิตจากโลหะไรสารตะกั่วชวยปองกันสภาพแวดลอมของเรา
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
• แหลงจายไฟในตัวเครื่องไมตองตอตัวจายไฟภายนอก
• ที่รัดสายจะชวยจัดการสายเคเบิลตางๆ เพื่อความเปนระเบียบของพื้นที่ทํางาน



 การออกแบบสองโทนสี
การออกแบบสองโทนสีจะประสานแถบยาวสีดํา
เคลือบมันที่อยูตรงกลางของกรอบจอภาพดานล
างเขากับกรอบจอภาพสีเงินดานหนาเพื่อใหกรอ
บจอภาพดานหนาแลดูเพรียวบางขึ้น 
การตัดกันอยางปราณีตระหวางชิ้นสวนทั้งสองน ี้
จะเพิ่มองคประกอบของความรูสึกที่มีชีวิตชีวา 
ความมีเสนหดึงดูดสายตา 
และความนาสนใจใหกับการตกแตงหอง

การออกแบบที่ดูสบายตา
ปุมควบคุมแบบเรียบที่ใชสะดวกไดรับการประก
อบรวมเขากับแบนเนอรยี่หอ 
ซ่ึงชวยใหใชงานไดอยางงายดายยามตองการ 
แตจะสังเกตเห็นไดยากหากไมจําเปนตองใช 
ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดภาพลักษณที่สมบูรณพร อม 
สดใส และแลดูสะอาดตา 
พรอมดวยเสนหอันเรียบงายแตแฝงไวดวยความ
งดงามนําสมัย

กรอบจอภาพแบบ 'โอบ'
กรอบจอภาพแบบ 'โอบ' 
คือกรอบจอภาพที่มีพื้นผิวลาดเอียง 
ออกแบบมาเปนพิเศษใหเชื่อมประสานชิ้นสวน
การออกแบบดานหนาและดานหลังเขาดวยกันเ
ปนหนึ่งเดียว 
กอใหเกิดรูปลักษณโดยรวมที่สอดคลอง 
กลมกลืน และลื่นไหลไดอยางนุมนวล

ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภ
าพคมชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของร
ะบบปฏิบัติการ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดียิ่งขึ้น 

รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานัก
งาน การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความส
นุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และงายดายขึ้น

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

โครงตูทนตอการลามของเปลวไฟ
สวนประกอบพลาสติก PC/ABS 
เปนวัสดุที่แข็งแกรงที่สุดในวงการอุตสาหกรรม 
วัสดุตัวเครื่องมีคุณสมบัติทนไฟ 
เปนสวนประกอบยุคอวกาศที่ใชในยานอวกาศแ
ละในวงการอุตสาหกรรมรถยนตรวมทั้งในเครื่อง
ตรวจจับควันไฟ 
ซ่ึงตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคี
ภัยที่เขมงวดที่สุด

ปราศจากสารตะกั่ว
ผลิตภัณฑจอภาพปราศจากสารตะกั่วเหลานี้ออ
กแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) ของ European 

Community 
อยางเขมงวดซึ่งหามการใชสารตะกั่วและสารพิ
ษอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

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

แหลงจายไฟในตัวเครื่อง
แหลงจายไฟภายในตัวคือตัวแปลงไฟที่อยูภายใ
นตัวเครื่องของจอภาพ 
จึงไมตองใชตัวแปลงไฟภายนอกที่แสนเกะกะอี
กตอไป

ที่รัดสาย
ที่รัดสายที่มาพรอมกับจอภาพซ่ึงสามารถชวยจัด
การสายเคเบิลตางๆ 
ไดโดยรวมสายไวดวยกันเพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของพื้นที่ทํางาน
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1280 x 1024 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 19 นิ้ว/ 48 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 376.3 x 301.1 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.294 x 0.294 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 75 Hz
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 

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

on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, 

SmartControl
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, ควบคุมความสวาง 

(ขึ้น/ลง), ซาย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

รัสเซีย, สเปน
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 

Kensington ได
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, EMC, 
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '99, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• เอียง: -5° ถึง 25°
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช: ใช
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

534 x 194 x 538 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

21 x 7.6 x 21.2 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

442 x 420 x 201 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

17.4 x 16.5 x 7.9 นิ้ว
• MTBF: 50,000 (ไมรวม CCFL 40,000) ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.3 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 11.7 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 7.2 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 15.9
กําลังไฟ
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 36W (ทั่วไป)
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

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

190C7FS/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD
48 ซม. (19") SXGA
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