
 

 

Philips
จอ LED ท่ีมีจูนเนอรทีวี

T-line
18.5 นิ้ว / 47 ซม.

190TS2LB
ความบันเทิงทางทีวีท่ีดีท่ีสุดบนหนาจอ 

LED
เพลิดเพลินกับภาพยนตรท่ียอดเย่ียมดวยทีวีจอ LED HD ผสานกับอินพุต HDMI 
สองชองและอินพุต AV หลากหลาย, เสียงสเตอริโอและ การควบคุมแบบสัมผัสท่ีทันสมัย 
ดวยคุณสมบัติเหลาน้ีทําใหทีวีรุน 190TS2 พรอมมอบความบันเทิงแกคุณ!

คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด
• HD Ready สําหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HD
• เทคโนโลยี LED ใหสีเปนธรรมชาติ
• อัตราสวน SmartContrast 20000000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
สะดวกยิ่งขึ้น
• ระบบทีวีจูนเนอรในเครื่องสําหรับการชมรายการท ีวีบนจอคอมพิวเตอรของคุณ
• ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• SmartSound เลือกโหมดที่สมบูรณแบบที่สุดของประสิทธิภาพเสียง
สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย
• รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณมัลติมีเดีย
• Incredible Surround ใหความบันเทิงดานเสียงที่ดีเยี่ยม



 เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเว
ลาการเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง 
เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น 
สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเปนพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง 
สีสันสดใสเสมอกันอยางทั่วถึง

HD Ready

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพความละเอียดสูง
และสามารถรองรับแหลงสัญญาณ HD เชน 
สัญญาณ HDTV หรือ Blu-ray disc ได HD 
Ready 
คือสัญลักษณที่บงบอกถึงคุณภาพที่เหนือกวาระ
บบ Progressive Scan 
อุปกรณนี้ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ 
EICTA สําหรับจอ HD ที่ใหความละเอียดสูง 
และคุณภาพของภาพแบบ High Definition 
อุปกรณนี้มีชองตออเนกประสงคสําหรับ YPbPr 
แบบอะนาล็อก และการเชื่อมตอ DVI หรือ 
HDMI 
แบบดิจิตอลชนิดไมมีการบีบอัดที่สนับสนุน 
HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่ความละเอียด 
720p และ 1080i จะสงสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

อัตราสวน SmartContrast 20000000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 

ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

จูนเนอร TV ในตัว
จูนเนอรทีวีในจอแสดงผลเพื่อใชแสดงผลสัญญ
าณทีวีและขอมูลคอมพิวเตอร

Incredible Surround

Incredible Surround 
คือเทคโนโลยีดานเสียงของ Philips 
ที่ขยายมิติเสียงใหกวางขึ้นเปนอยางมาก 
เพื่อใหคุณดื่มด่ํากับความบันเทิงดานเสียงเพลง
อยางเต็มที่ Incredible Surround 
ใชระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกสที่ยอดเ
ยี่ยมในการผสมเสียงจากดานซายและขวาที่มีผล
ใหระยะหางเสมือนระหวางลําโพงทั้งสองหางกั
นมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่หางกันมากขึ้นนี้ 
ทําใหระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและใหมิติเสียงที่
เปนธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround 
ใหคุณฟงเสียงรอบทิศทางที่กวางและลึกมากขึ้น
โดยไมตองใชลําโพงเพิ่ม

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา

รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง 
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!

รองรับ HDMI

อุปกรณที่รองรับ HDMI 
มีฮารดแวรทั้งหมดที่จําเปนในการรับอินพุต 
อินเตอรเฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), 
สายเคเบิล HDMI ชวยใหสัญญาณวิดีโอดิจิตอล 
และเสียงคุณภาพสูงที่สงผานเคเบิลจากคอมพิวเ
ตอรหรือแหลง AV ทั้งหมด 
(รวมถึงกลองรับสัญญาณ, เครื่องเลน DVD, 
และเครื่องรับ A/V และกลองวิดีโอ)

ระบบควบคุมแบบสัมผัส

ระบบควบคุมแบบสัมผัสเปนไอคอนอัจฉริยะที่ไ
วตอสัมผัสซึ่งเขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ผูใชสามารถปรับจอภาพไดตามตองการ 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทําใหจอภาพของคุณดู
ทันสมัย

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA 
แบบอะนาล็อกและ HDMI แบบดิจิตอล
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• SmartSound: Personal, เพลง, เสียงพูด •
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD (TN)
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอในแนวทแยง: 18.5 นิ้ว / 47 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, จอกวาง
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20000000:1
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 5
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• รูปแบบคอมพิวเตอร

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
1366 x 768  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
1080p  50, 60Hz

เสียง
• พลังขับเสียง: 2 x 3W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Smart 

Sound
• ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ
สะดวกสบาย
• งายตอการติดตั้ง: ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), 

ติดตั้งอัตโนมัติ
• ใชงานงาย: การแสดงผลบนหนาจอ, 

รายการโทรทัศน, ควบคุมดานขาง
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 190TS2
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, จีน (แผนดินใหญ)
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(75x75มม.)
• การปรับรูปแบบหนาจอ: จอกวาง, ซูมไดมากขึ้น, ซูม 

1, ซูม 2, 4:3
• SmartImage: สดใส, มาตรฐาน, Personal, Eco, 

ภาพยนตร

ขาตั้ง
• เอียง: 0/+12 องศา
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL
• จอแสดงผลของจูนเนอร: PLL
การเชื่อมตอ
• CV IN: YPbPr, Audio L/R in
• AV IN: Video in, Audio L/R in
• AV OUT: Video out, Video L/R out
• การเช่ือมตออื่นๆ: HDMI, PC-In VGA, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• AV IN (ที่ดานขาง): Video in, Audio L/R in
• การเช่ือมตออื่นๆ (ที่ดานขาง): 

ชองสัญญาณออกของหูฟง, S-Video เขา, HDMI
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 20W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0.5W
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
• แหลงจายไฟหลัก: 100-240V, 50/60Hz
• โหมดสแตนดบาย: 0.5W
• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ขนาด
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 520 x437 

x 135 มม.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 458 x 366 x 171 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 458 x 326 x 44 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.96 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.50 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.14 กก.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: ที่วางบนโตะ, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช, 
รีโมทคอนโทรล, สายเคเบิล VGA, 
สายสัญญาณเสียง, สายไฟ
วันที่ออก 2022-04-21
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