
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

กวาง 19.1"
WXGA+

190CW8FB
ประสิทธิภาพจอไวดสกรีนช้ันเลิศ

ดวย SmartImage เพ่ือประสิทธิภาพของจอ LCD และจอภาพกวางท่ีดีท่ีสุดท่ีเคยมีมา 190CW8 
จึงไมเพียงมอบการแสดงผลในระดับพรีเมี่ยม แตย ังใหคุณไดสัมผัสประสบการณกับตัวเชื่อมตอ 
USB และ VGA ท่ีสะดวกและใชงานงาย ซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับจอภาพ LCD ท่ีคุมคาเงินท่ี

ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• จอภาพที่ใหญและกวางชวยในการสง IM เขียนอีเมล  และดูวิดีโอไดบนหนาจอเดียว
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• SmartContrast: ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมน าเช่ือ
• ปรับคาความเร็วในการตอบสนองภาพบนหนาจอใหเหมาะสมกับการรับชมที่แตกตาง
• PerfecTune ชวยใหคุณไดสัมผัสคุณภาพสูงสุดของหนาจอ LCD
• รองรับการใชกับ Windows Vista
สะดวกยิ่งขึ้น
• SmartAccessory เพื่อการปรับแตงและจัดระเบียบพื้นที่ทํางานตามความตองการของคุณ
• การปรับคาการทํางานของจอภาพที่งายดายดวย SmartControl II
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• เพื่อความปลอดภัยของคุณ: ตัวเครื่องทําจากวัสดุทนไฟที่ใชเปนสวนประกอบยานอวกาศ
• ตรงตามมาตรฐาน TCO'06 สําหรับประสบการณในการับชมมัลติมีเดียที่ดียิ่งขึ้น



 แบบจอภาพกวาง
จอภาพที่มีอัตราสวนความกวางยาวเพิ่มขึ้นชวยใ
หนําเสนอความบันเทิงและขอมูลไดมากขึ้น 
คุณจึงสามารถใชงานไดอยางเพลิดเพลินและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

SmartImage
SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณ SmartImage สามารถเพิ่มความเขม 
ความอิ่มตัวของสี 
และความคมชัดของภาพและวิดีโอไดอยางรวด
เร็วในแบบเรียลไทมดวยการกดเพียงปุมเดียว 
เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตาม
รูปแบบที่คุณเลือกไว

SmartContrast
SmartContrast 
เปนเทคโนโลยีเฉพาะของฟลิปสที่จะวิเคราะห
ชนิดของเนื้อหาที่คุณกําลังชม 
และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบตางของแ
สงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดภาพดิจิตอลท ี่
ดีเยี่ยม 
ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอหรือเลนเก
มสที่มีโทนสีดําคอนขางมาก 
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะปรับความเปรียบตางของภาพและแสง
ฉากหลังอยางละเอียดเพื่อใหเขากับแอปพลิเคช ั
นตางๆ ที่ใชงาน 
และยังลดการใชพลังงานอีกดวย

SmartResponse
SmartResponse 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips 
ที่สามารถปรับคาความเร็วในการตอบสนองภาพ
บนหนาจอใหเขากับความตองการใชงานได 
ใหเวลาตอบสนองที่ดีกวาในการเลนเกมสและช
มวิดีโอ 
และใหความอิ่มตัวของสีสันไดดีขึ้นสําหรับชมภ
าพถายและภาพนิ่ง

PerfecTune
PerfectTune 
เปนเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิ
ทธิ์เฉพาะของ Philips 
สําหรับการปรับจอภาพและการปรับคาตางๆ 

ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่มเติมที่ชวยใหไดประส ิท
ธิภาพการทํางานสูงสุดจากจอภาพ 
ใหไดมาตรฐานดีกวาขอกําหนดของ Microsoft 
Vista ถึงสี่เทาจากทุกหนาจอที่ผลิตจากโรงงาน 
ไมใชแคเคร่ืองตัวอยางเพียงไมกี่เคร่ือง ม ีเพียง 
Philips 
เทานั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกตอง
ของระดับสีอยางเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภ
าพที่เหนือล้ําในจอภาพทุกจอ

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

SmartAccessory
SmartAccessory เปนทางออกใหม 
และใชงานงายสําหรับติดตั้งอุปกรณตอพวงตาง
ๆ เชน เว็บแคม 
หรือเครื่องเขียนเขากับกรอบจอภาพไดอยางงาย
ดายและสามารถพลิกแพลงได 
เพื่อชวยจัดพื้นที่ในการทํางานของคุณใหเปนระ
เบียบเรียบรอย 
โดยมีคลิปอเนกประสงคที่มีตัวเช่ือมตออเนกปร
ะสงคซึ่งติดกับกรอบจอภาพ และขยับขึ้นลง 
หรือไปทางซายและขวาไดเพื่อรองรับแทนรอง
สําหรับเครื่องเขียน อุปกรณตอพวงขนาดเล็ก 
เชน เว็บแคม (จะใช/ไมใช ก็ได) 
คุณจึงสามารถจัดวางงาน 
หรือของใชสวนตัวในระดับสายตาไดอยางสะดว
กและเพียงปลายนิ้วสัมผัส

SmartControl II
SmartControl II 
เปนซอฟตแวรระบบจอภาพที่มีอินเตอรเฟซกรา
ฟกบนหนาจอที่เรียบงาย 
แสดงการปรับคาความละเอียด การปรับเทียบสี 
และการตั้งคาอื่นๆ ของจอภาพ 
รวมถึงความสวาง, ความเปรียบตาง, 
นาฬิกาและเฟส, ตําแหนง, RGB, White point 

และยังมีการปรับระดับเสียงสําหรับรุนที่มีลําโพง
ในตัวดวย

พอรต USB 2.0
USB (Universal serial bus) 
คือโปรโตคอลมาตรฐานสําหรับการลิงคพีซีและ
อุปกรณตอพวงตางๆ 
ดวยความเร็วสูงและมีคาใชจายนอยทําให USB 
เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดในการเชื่อมตออุปกรณ
ตอพวงกับคอมพิวเตอร 
พอรตบนจอภาพที่อยูในตําแหนงที่ผูใชเห็นได ชั
ดเจนทําใหการเชื่อมตอความเร็วสูงกับอุปกรณ 
USB นั้นสะดวกงายดาย (การรองรับ USB 2.0 
ขึ้นอยูกับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน USB 
ของพีซีคุณ เมื่อเชื่อมตอกับพีซีซึ่งสนับสนุน 
USB 2.0 จอภาพของคุณตองใชกับ USB 2.0 
ไดดวย)

โครงตูทนตอการลามของเปลวไฟ
สวนประกอบพลาสติก PC/ABS 
เปนวัสดุที่แข็งแกรงที่สุดในวงการอุตสาหกรรม 
วัสดุตัวเครื่องมีคุณสมบัติทนไฟ 
เปนสวนประกอบยุคอวกาศที่ใชในยานอวกาศแ
ละในวงการอุตสาหกรรมรถยนตรวมทั้งในเคร่ือง
ตรวจจับควันไฟ 
ซึ่งตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคี
ภัยที่เขมงวดที่สุด

ตรงตามมาตรฐาน TCO06 
สําหรับมัลติมีเดีย
TCO'06 
จอภาพที่ไดมาตรฐานตามหลักสรีระศาสตร 
สิ่งแวดลอม 
และสุขภาพสําหรับการแสดงผลมัลติมีเดียซึ่งกอ
ตั้งโดย TCO (Swedish Confederation of 
Professional Employees) TCO'06 
ซึ่งถือไดวามีความเครงครัดที่สุดเทาที่เคยมีมาไ
ด ครอบคลุมถึงขอกําหนดตางๆ 
ตามหลักสรีระศาสตรในการรับชมการแสดงผล
มัลติมีเดีย รวมทั้งขอพิจารณาตางๆ ดานสุขภาพ 
และคุณสมบัติอื่นๆ 
ซ่ึงแสดงลักษณะพิเศษในการแสดงผลที่มีคุณภ
าพดี 
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑของหนาจอแสดงผลที่ไ
ดรับมาตรฐานตามหลักสรีระศาสตรในการรับชม 
การแผรังสี 
และการประหยัดพลังงานจะตองเทียบเทา 
หรือสูงกวามาตรฐานTCO'06
190CW8FB/00

ไฮไลต
จอไวดสกรีน LCD
กวาง 19.1" WXGA+
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1440 x 900 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 19.1"/ 48.1 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 410.4 x 256.5 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.285 x 0.285 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• อัตราสวน SmartContrast (ไดนามิค): 3500:1
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• SmartResponse: 2 ms (Gray to Gray)
• ความละเอียดสูงสุด: 1440 x 900 @ 75 Hz
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดสูงสุด: 1440 x 

900 @ 60 Hz
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 140 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 76 Hz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• sRGB
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก)
• USB: USB 2.0 x 1
• สัญญาณอินพุตของซิงควิดีโอ: Composite Sync, 

Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, 

SmartControl II
• การควบคุมจอภาพ: SmartImage, อัตโนมัติ (กลับ), 

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

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน, 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
• เอียง: -5° ถึง 20°
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

500 x 415 x 149 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

19.7 x 16.3 x 5.9 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 452 x 371 x 78 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

17.8 x 14.6 x 3.1 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

452 x 375 x 183 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

17.8 x 14.8 x 5.4 นิ้ว
• MTBF: 50,000 (ไมรวม CCFL 40,000) ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 3.8 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 8.4 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 5.3 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 11.7
กําลังไฟ
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): < 36 W (ทั่วไป)
• การใชกระแสไฟ (โหมดประหยัดพลังงาน): 27 วัตต
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

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

190CW8FB/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอไวดสกรีน LCD
กวาง 19.1" WXGA+
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