
 

 

Philips
จอภาพ LCD

V Line
18.5 นิ้ว / 47 ซม.

193V5LSB2
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

เพลิดเพลินไปกับภาพ LED บนจอแสดงผลของ Philips ท่ีมีสีสันสดใสน้ี 
การออกแบบท่ีกะทัดรัดและขาต้ัง VESA ชวยใหพ้ืนท ี่ทํางานของคุณมีความยืดหยุน 
จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมจริงๆ!

ภาพคมชัดสดใสทุกๆ ครั้ง
• เทคโนโลยี LED สําหรับสีสันสดใส
ตัวเลือกที่ดีเยี่ยม
• การออกแบบกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใชสอย
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท
• ขาตั้ง VESA เพื่อความคลองตัว



 เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลากา
รเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งในขั้น
ตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเป ็นพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง สีสันสดใสเสมอกันอยางทั วถึง
ปราศจากสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซึ่งเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยและสัต
วมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึงกา
รกําจัดทิ้ง
193V5LSB2/97

ไฮไลต
EnergyStar) •
ภาพ/การแสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 18.5 นิ้ว / 47 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 409.8 (แนวนอน) x 230.4 

(แนวตั้ง)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1366 x 

768 @ 60 Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความสวาง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 700:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.30 x 0.30 มม.
• มุมมองภาพ: 90º (แนวนอน) / 65º (แนวตั้ง), @ C/R 

> 10
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอรแลนด, 

อังกฤษ, ฟนนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, 
อิตาลี, ญ่ีปุน, เกาหลี, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, 
จีน (แผนดินใหญ), สเปน, สวีเดน, จีน (ไตหวัน), 
ตุรกี, ยูเครน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 
ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

ขาตั้ง
• เอียง: -3/10 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 8.76 วัตต (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 

• โหมดสแตนดบาย: 0.5 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0.3 W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 437 x 338 x 170 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 437 x 273 x 48 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 481 x 350 

x 103 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 2.15 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 1.94 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 3.00 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: ขณะทํางาน: +12,000 

ฟุต (3,658 ม.), ขณะไมทํางาน: +40,000 ฟุต (12,192 
ม.)

• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS, ปราศจากสารปรอท
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, 
TUV/ISO9241-307, WEEE

ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: ลวดลายเสน (กรอบจอภาพดานหนา) /

หยาบละเอียด (กรอบจอภาพดานหลัง)
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