
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

51 ซม. (20")
WSXGA

200WB7ES
จอกวางขึ้น ขนาดใหญข้ึน: 

คุมยิ่งขึ้น
ดวยจอ Widescreen ขนาดใหญท่ีใหความสบายเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงข้ึน 
พรอมดวยคุณสมบัติท่ีใหความสะดวกตางๆ และความคุมคาเมื่อเทียบระหวางราคาและผลลัพธ 
200WB7 จึงเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมย่ิงสําหรับความคุ มคา

เปนเจาของไดในราคาประหยัดกวา
• รองรับการใชกับ Windows Vista
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• ความละเอียดระดับ WSXGA+, จอกวาง 1680x1050 สําหรับการแสดงผลที่คมชัด
• ระยะเวลาตอบสนองในการเปด/ปดรวดเร็วใน 8 ms: แสดงผลขอความและกราฟกไดดีเยี่ยม
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
สะดวกสบายเปนพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• รองรับการใช SmartManage เพื่อใชในการจัดการสินทรัพย ผานระบบ LAN
• หมุนจอภาพได 90 องศาพรอมการจัดการสายเคเบิลไดยอดเยี่ยม
• การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• แสดงภาพและขอมูลไดมากขึ้นโดยไมตองเลื่อนจอภาพ
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
• DVI แบบ Plug-and-play เพื่อประสบการณดิจิตอลที่แทจริง



 ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภ
าพคมชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของร
ะบบปฏิบัติการ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานัก
งาน การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความส
นุกสนานก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และงายดายขึ้น

WSXGA+, จอกวาง 1680x1050
แบบจอกวาง Ultra Extended Graphics Array 
เปนขอกําหนดการแสดงผลที่สามารถแสดงผลด
วยความละเอียด 1680 x 1050 หรือประมาณ 1.7 
ลานพิกเซลได

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

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

ใช SmartManage ได
SmartManage คือระบบสําหรับใชเฝาดู จัดการ 
และตรวจสอบสถานะของจอภาพ 
ตลอดจนใหการสนับสนุนจากระยะไกลใหแกผูใ
ชที่ประสบปญหาในการใชงาน 
โดยดําเนินการผานทางระบบ LAN

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

การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขว
า
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับกมเงยและหัน
ซายขวาเพื่อใหผูใชสามารถหันจอภาพไปทางซ
ายหรือขวาและปรับกมเงยไดตามตองการ

พื้นที่จอภาพที่กวางใหญขึ้น
พื้นที่แสดงคือสวนที่มองเห็นไดของจอภาพที่สา
มารถใชแสดงขอมูลได

พอรต USB 2.0
พอรต USB 
ชวยใหผูใชสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณมัลติมีเดี
ยพลักแอนดเพลยไดอยางสะดวกสบาย เชน 
อุปกรณหนวยความจํา USB, กลอง, HDD 
แบบพกพา, กลอง Web, PDA, เคร่ืองพิมพ 
และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชการเชื่อมตอ USB ได 
พอรต USB 2.0 ที่ติดตั้งบนจอชวยใหสัญญาณ 
USB 2.0 ผานไปยังคอมพิวเตอรได 
โปรดทราบวาอุปกรณหลายตัว เชน กลองและ 
HDD 
อาจตองใชพลังงานแยกตางหากเนื่องจากอุปกร
ณเหลานั้นจําเปนตองใชพลังงานมากกวาพลังงา
นที่พอรต USB ของจอจายให

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

สาย DVI ในกลอง
ผลิตภัณฑมีสาย DVI 
ใหมาดวยเพื่อการแสดงภาพดิจิตอลคุณภาพสูง
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1680 x 1050 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 20.1"/ 51 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 433.4 x 270.9 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.258 x 0.258 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
• สีในการแสดงผล: 16.2 ลาน
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 145º (V), @ C/R > 5
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1680 x 1050 @ 60Hz 

(สัญญาณเขาดิจิตอล)
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz (สัญญาณเขาดิจิตอล)
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 205 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 98 kHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 76 Hz
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• USB: USB 2.0 x 1
• 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
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน 

(แผนดินใหญ), สเปน
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 

Kensington ได
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, 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): 

579 x 513 x 267 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

22.8 x 20.2 x 10.5 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

483 x 338.5 x 68.7 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

19 x 13.3 x 2.7 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

483 x 402 x 215.3 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

19 x 15.8 x 8.5 นิ้ว
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• ระยะการปรับความสูง (นิ้ว): 5.1 นิ้ว
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 35°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 8.6 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 18.9 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 10.7 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 23.6 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
•

200WB7ES/75

รายละเอียดเฉพาะ
จอไวดสกรีน LCD
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