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จอ LCD พรอม 
LightFrame™ DR

19"
SXGA

190X6FB
โดนใจดวยดีไซนและประสิทธิภาพ!

สุดยอดจอภาพสําหรับไลฟสไตลของคุณ! เตรียมพรอมที่จะเขยาโลกใหมของคุณดวยประสิทธิภาพอันน าทึ่ง 
จอภาพรุนใหม Philips 190X6 ผสาน LightFrame™ Digital Reality 
สําหรับการผจญภัยในแบบมัลติมีเดียเขากับแนวคิดการออกแบบท่ีแปลกใหม ลํ้าสมัย

ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• LightFrame™ DR ขยายประสบการณบนหนาจอของคุณใหถึงขีดสุด
• จอภาพที่ไมมีความผิดปกติของจุดสวางสอดคลองกับ ISO 13406-2 Class I
• ระยะเวลาตอบสนองในการเปด/ปดรวดเร็วใน 8 ms: แสดงผลขอความและกราฟกไดดีเยี่ยม
• SXGA, ความละเอียด 1280 x 1024 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• รูปแบบแปลกใหมล้ําสมัยบงบอกถึงไลฟสไตล!
• ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ที่ทันสมัย
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
• เพลิดเพลินกับระบบมัลติมีเดียดวยลําโพงในตัวเครื่อง
• แหลงจายไฟในตัวเครื่องไมตองตอตัวจายไฟภายนอก
• เลนเพลงจากเครื่องเสียงภายนอกไดแมจะปดเคร ื่องพีซีไปแลวก็ตาม
• CableGuide ชวยจัดสายเคเบิลและทําบานของคุณใหเปนระเบียบ



 LightFrame™ DR
LightFrame™ Digital Reality 
คือระบบซอฟตแวรและฮารดแวรที่ผสานเขาดว
ยกันของจอภาพระดับไฮเอนดของ Philips 
ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงภาพ
คุณภาพสูงใหกับผูใชผานอินเตอรเฟซของฮารด
แวรและซอฟตแวรไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

PerfectPanel™
จุดสวางและจุดมืดเปนความผิดปกติของหนาจอ 
LCD 
ขณะที่ผูผลิตบางรายยังคงใหความสําคัญตอการ
แกไขความผิดปกติของจุดสวางและจุดมืดบนห
นาจอ LCD ในกระบวนการผลิต แต Philips 
ไมเปนเชนนั้น จอภาพของ Philips 
สอดคลองตามมาตรฐาน ISO 13406-2 Class I 
ผลิตขึ้นโดยไมมีจุดสวางบนหนาจอ LCD 
และยังใหการรับประกันทั่วโลกดวย Philips 
PerfectPane™ ที่ชวยซอมแซมหรือทดแทนจอ 
LCD ให 
หากพบความผิดปกติของจุดสวางหรือจุดมืดเพีย
งจุดเดียวบนหนาจอ

ระยะเวลาการตอบสนอง 8 ms (เปด/ปด)
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ
เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ําแสดงวามีการเปลี่ยนผานรว
ดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นจากการแสดงผ
ลขอความและกราฟกลดนอยลง 
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch 
เปนไอคอนที่ไวตอการสัมผัสและตอบสนองได
อยางดีที่เขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปดจอภาพ 
หรือปรับความสวางและความคมชัดของจอแสด
งผลดวย SmartImage Lite ได เมื่อใชงาน 
ไอคอน SmartTouch 
จะเรืองแสงเพื่อใหคุณทราบวาไดดําเนินการตา
มคําสั่งของคุณแลว

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

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)

ลําโพงภายในตัว
มีลําโพงเสียงในอุปกรณแสดงภาพ
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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 (nits): 300 นิต
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 700:1
• สีในการแสดงผล: 16 ลาน
• มุมมองภาพ: @ C/R > 5
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 160 / 160 องศา
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1280 x 1024 @ 75Hz
• ความละเอียดที่แนะนํา: 1280 x 1024 @ 60Hz
• โหมดการตั้งคามาจากโรงงาน: 15 โหมด
• โหมดที่ผูใชกําหนด: 16 โหมด
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 140 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 76 Hz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: LightFrame™ 

Digital Reality
• sRGB
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: อะนาล็อก (VGA), DVI-D, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• เอาตพุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 

3.5 มม.) 1x
• USB: 1 x USB 2.0
• สัญญาณอินพุตของซิงควิดีโอ: Composite Sync, 

Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 3W RMS x 2 ลําโพงสเตอริโอ
• สวนเพิ่มเติมความสะดวก: การแสดงขอมูลบนจอ, 

ระบบเสียงสแตนดอโลน, SmartControl
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, การควบคุมความสวาง, 

ซาย/ขวา, เมนู (ตกลง), ขึ้น/ลง, 
การควบคุมระดับเสียง, LightFrame, เปด/ปดเครื่อง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน, 
สเปน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 
Kensington ได

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, E2000, 
EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPR-II, 
แผรังสีต่ํา, SEMKO, TÜV-Ergo

• เอียง: -5° ถึง 20°
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง, 

สายเคเบิล USB, สายเคเบิล VGA
• คูมือผูใช
ขนาด
• ขนาด (รวมฐาน) (กวาง x สูง x ลึก): 

444 x 436 x 181 มม.
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนัก: 7.2 กก.
กําลังไฟ
• สอดคลองกับมาตรฐาน: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• การใชไฟฟา: 41 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

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