
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

E-line จอกวาง 48 ซม. (19")

190E1SB
จอที่คุมคามีชองรับสัญญาณเขาแบบ

คู
เพลิดเพลินไดมากย่ิงข้ึนกับจอ Vista-Ready HD พรอมท้ังอินพุต DVI และ VGA, 
การกําหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 190E1 
จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการท้ังหมดของคุณ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• พรอมสําหรับการแสดงภาพแบบ HD
• SmartContrast 25000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• รองรับสัญญาณเขา DVI-D และ HDCP
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
• พื้นที่ติดตั้งนอยซ่ึงเขากันไดกับทุกไลฟสไตล
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3



 อัตราสวน SmartContrast 25000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีความมื
ดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ีสวางไ
ดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส
เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการเปลี่ย
นจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ย่ิงรวดเร็วย่ิงดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผานรวดเ
ร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและกราฟ
กลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลในการท
ำงาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย
Energy Star

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในบานที่มีสัญลักษณ  
Energy Star 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อการใชพลังงานที่ลดนอยลง 
ชวยประหยัดเงินและลดมลภาวะในสิ่งแวดลอม 
ในความเปนจริง ผลิตภัณฑที่ตรงตามมาตรฐาน Energy 
Star ใชพลังงานนอยกวา 1 
วัตตขณะที่อยูในโหมดสแตนดบาย 
ในฐานะที่เปนพันธมิตรของ Energy Star นั้น Philips 

ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงตามคําแนะนําของ Energy 
Star เพื่อประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากการใชพลังงานในโหมดสแต
นดบายที่ลดนอยลงผานระบบวงจรในขณะสแตนดบา
ยที่ออกแบบใหมลาสุด 
และเลือกสรรช้ินสวนที่แข็งแรงทนทานซึ่งผลิตจากวัส
ดุที่มีประสิทธิภาพสูง
รองรับ HDCP
ระบบการปกปองขอมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่สูง 
(HDCP) 
เปนระบบปกปองลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยูในตัวเช่ือมตอ DVI 
ซึ่งจะไมยอมใหมีการทําสําเนาเนื้อหาที่มีลิขส ิทธิ์โดยไ
มไดรับอนุญาต โดย HDCP 
จะชวยใหคุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการปองกัน 
เชนภาพยนตรและคอนเสิรต 
ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อปองกันสื่อผ ิด
กฎหมาย และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเทานั้น
ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญาณเขาช
นิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI 
แบบดิจิตอล
ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ Philips 
ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 อีกครั้ง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับการทำง
านกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผลโหมด
เนทีฟแบบ 4:3
190E1SB/97

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 19 นิ้ว / 48.1 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.285 x 0.285 มม.
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1440 x 

900 @ 60 Hz
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: อัตโนมัติ, ความสวาง, เมนู, 

เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), โปรตุเกส, ตุรก ี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• ในโหมดเปด: <18W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดปด: < 0.5 W
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 358 x 445 x 180 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 297 x 445 x 64 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 360 x 518 

x 140 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.5 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.3 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.9 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: Energy Star, RoHS
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

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