
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD

51 ซม. (20")
UXGA

200P7EB
วิธีที่ชาญฉลาดในการเพิ่มผลผลิต

ใหประสิทธิภาพการทํางานท่ีเหนือชั้น ดวยหนาจอขนาดใหญของรุน 200P7 พรอมเทคโนโลยี 
SmartImage ความยืดหยุนอินพุต การออกแบบตรงตามหลักสร ีรศาสตรและงายตอการใช 
ไรสารตะก่ัว รวมท้ังการจัดการสินทรัพยระยะไกลใหความคุมคาตอการเปนเจาของอยางแทจริง

ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• UXGA, ความละเอียด 1600 x 1200 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัดกวา
• มุมมองภาพกวางที่สุดถึง 178 องศา
• ตัวเลือกสัญญาณเขา 3 รูปแบบเพื่อความยืดหยุนของการแสดงผลไดมากที่สุด
• ระยะเวลาตอบสนองในการเปด/ปด 16 ms: แสดงผลขอความและกราฟกชัดเจนขึ้น
สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• หมุนจอภาพได 90 องศาพรอมการจัดการสายเคเบิลไดยอดเยี่ยม
เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• รองรับการใชกับ Windows Vista
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
สะดวกยิ่งขึ้น
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
• USB 2.0 ความเร็วสูงในตัวสําหรับการเช่ือมตอที่งายดาย
• DVI แบบ Plug-and-play เพื่อประสบการณดิจิตอลที่แทจริง



 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!

UXGA, ความละเอียด 1600 x 1200
สําหรับจอภาพกราฟก 
ความละเอียดของจอภาพกําหนดจากจํานวนพิกเ
ซลทั้งหมดของจอภาพ ตัวอยางเชน 
จอภาพขนาด 1600 x 1200 พิกเซล 
สามารถแสดงจุดสีได 1600 
จุดในเสนแตละเสนซึ่งมีอยูทั้งหมด 1200 เสน 
หรือประมาณ 2 ลานพิกเซล 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของจอภาพ 
และใหสีสันถูกตองแมนยํา

มุมมองภาพกวางที่สุด (178°)
มุมมองภาพกวางที่สุดถึง 178 
องศาชวยใหการแสดงผลชัดเจนจากทุกมุมมอง

อินพุต 3 รูปแบบ
สัญญาณเขา 3 
รูปแบบคือรูปแบบสัญญาณดิจิตอลและอะนาล็
อกสําหรับการแสดงผล จอที่มีสัญญาณเขา 3 
รูปแบบจะมีตัวเช่ือมตอแบบ D-Sub (VGA) 
หนึ่งชุด และ DVI-I หนึ่งชุด 
ตัวเชื่อมตออินเตอรเฟซแบบ DVI-I 

จะรับไดทั้งสัญญาณเขาดิจิตอลหรืออะนาล็อกผ
านทางอะแดปเตอรที่เลือกใชได 
เพื่อความยืดหยุนในการแสดงผลไดมากที่สุด 
และ 'รับประกัน' 
ไดวาจอภาพของคุณจะไมมีวันลาสมัย

ระยะเวลาตอบสนอง 16 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

Super Ergo Base
Super Ergo base เปนแทนวางจอภาพ 
ซ่ึงใหความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามห
ลักสรีรศาสตร 
และมีระบบการจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูง 
ผูใชสามารถปรับความสูงของแทนวาง 
ปรับหมุนหนาจอกมเงยหรือไปทางซายขวา 
และปรับมุมมองภาพ 
เพื่อใหไดตําแหนงจอภาพที่สะดวกตอการใชได
มากที่สุด 
ซ่ึงจะชวยลดความเมื่อยลาจากการทํางานตลอด
ทั้งวัน 
การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงชวยลดปญหา
สายพันกันและใหความเปนระเบียบเรียบรอยข
องที่ทํางาน

ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภ
าพคมชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของร
ะบบปฏิบัติการ Windows Vista 

ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานัก
งาน การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความส
นุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และงายดายขึ้น

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

SmartControl
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับปรับประสิทธิภา
พและคาตางๆ ของจอภาพ Philips 
นําเสนอสองทางเลือกใหกับผูใชในการปรับแตง
คาจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display 
แบบหลายระดับผานปุมบนจอภาพ 
หรือใชซอฟตแวร Philips SmartControl 
เพื่อปรับแตงคาตางๆ 
ของจอภาพไดอยางงายดายในแบบที่คุณคุนเคย

การเชื่อมตอแบบ USB
USB (Universal serial bus) 
คือโปรโตคอลมาตรฐานสําหรับการลิงคพีซีและ
อุปกรณตอพวงตางๆ 
ดวยความเร็วสูงและมีคาใชจายนอยทําให USB 
เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดในการเชื่อมตออุปกรณ
ตอพวงกับคอมพิวเตอร การนํา USB 2.0 
มาใชในจอภาพ Philips ชวยใหการเชื่อมตอแบบ 
USB 
ความเร็วสูงนั้นสะดวกงายดายสําหรับการอาน 
เขียน โหลด และถายโอนโปรแกรม ขอมูล 
สื่อดิจิตอล หรือไฟลเพลง 
ระหวางเครื่องพีซีและอุปกรณ USB 
มากกวาหนึ่งอุปกรณขึ้นไปได
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1600 x 1200 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 20.1"/ 51 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 408 x 306 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.255 x 0.255 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 (เปด/ปด) ms; 8 (grey to 

grey) ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1600 x 1200 @ 60 Hz 

(สัญญาณเขาดิจิตอล)
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1600 x 

1200 @ 60 Hz (สัญญาณเขาดิจิตอล)
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 202.5 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 98 kHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 85 Hz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-I, DVI-D
• USB: USB 2.0 x 4
• Sync Input: Composite Sync, Separate Sync, Sync 

on Green
• ความตานทานของอินพุตวิดีโอ: 75 โอหม
• ความตานทานของซิงคอินพุต: 2.2k โอหม
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ, ใช 

SmartManage ได
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, ควบคุมความสวาง 

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

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, 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, SEMKO, TCO '03, 
TÜV/GS, TÜV Ergo

• แทนหมุน/ บิดได: +/- 45°
• เอียง: -5° ถึง 25°
• การหมุน: 90° (ทวนเข็มนาฬิกา)
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สาย DVI-D, 

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

551 x 520 x 277 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

21.7 x 20.5 x 10.9 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

461 x 378.8 x 74.7 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

18.1 x 14.9 x 2.9 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

461 x 421 x 215.3 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

18.1 x 16.6 x 8.5 นิ้ว
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• ระยะการปรับความสูง (นิ้ว): 5.1 นิ้ว
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 8.9 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 19.6 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 10 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 22 lb
กําลังไฟ
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 50 W (ทั่วไป)
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

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