
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

E-line จอกวาง 51 ซม. (20")
HD+

202E1SB
จอแสดงผลผิวเคลือบมัน 16:9 HD ที่มีตัวควบคุมแบบ 
SmartTouch
เพลิดเพลินไดมากย่ิงข้ึนกับจอ Vista-ready HD พรอมท้ังอินพุต DVI และ VGA 
การกําหนดรูปแบบอัตโนมัติ SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 202E1 
จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการท้ังหมดของคุณ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• พรอมสําหรับการแสดงภาพแบบ HD
• อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ใหภาพไวดสกรีนที่ดีเยี่ยมสําหรับเกมสและวิดีโอ
• SmartContrast 25000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
• พื้นที่ติดตั้งนอยซ่ึงเขากันไดกับทุกไลฟสไตล
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3



 จอความละเอียดสูง
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเ
พื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงดวยคุณภาพที่
เหนือระดับ 
เปนจอภาพที่พรอมจะตอบสนองแหลงสัญญาณ 
HD เชน กลองรับสัญญาณแบบ HD 
จอภาพแบบ HD 
ใหคุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกวาระบบ 
Progressive Scan 
และมีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานที่เขมง
วดสําหรับจอภาพ HD 
ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไป
ดวยความละเอียด 
ผานทางชองทางเช่ือมตออเนกประสงคสําหรับV
GA แบบอะนาล็อก หรือ DVI 
แบบดิจิตอลที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณ 
ตลอดจนรองรับ HDCP 
จอภาพแสดงสัญญาณภาพดวยความละเอียด 
720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz 
แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 
50 และ 60 Hz แบบอินเทอรเลซ)

อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดสวนความกวางของ
ภาพวิดีโอตอความสูง 
อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9 
ถือเปนมาตรฐานสากลสําหรับโทรทัศนความละ
เอียดสูงและโทรทัศนระบบดิจิตอลของยุโรป 
การใชอัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 
ทําใหแสดงภาพสําหรับเกมสและวิดีโอไดอยาง
โดดเดน 
โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งดานบนและลางของ
ภาพ 
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดสวนของภาพเพื่อใหเขา
กันกับจอที่ใชสัดสวนอื่น

อัตราสวน SmartContrast 25000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ
เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผา
นรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและ
กราฟกลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

Energy Star 5.0
Energy Star คือ 
โปรแกรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจาก EPA 
สหรัฐอเมริกาและถูกนําไปใชอยางแพรหลายใ
นหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star 
ทําใหคุณมั่นใจวาคุณกําลังซื้อผลิตภัณฑที่ปฏ ิบั
ติตามมาตรฐานลาสุดของการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพนั่นคือ 
อุปกรณใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ทุกระดับการทํางาน จอแสดงผลใหมของ Philips 
ไดรับการรับรอง Energy Star 5.0 

ในเรื่องขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 
และจอแสดงผลยังมีความสอดคลองหรือเกินกวา
มาตรฐานอีกดวย ตัวอยางเชน 
ในโหมดรอทํางาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน 
Energy Star 5.0 
กําหนดวาตองสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา 1 วัตต 
ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips 
สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค 0.5 วัตต 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.energystar.gov

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ 
Philips ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 
อีกคร้ัง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับก
ารทํางานกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวด
สกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผล
โหมดเนทีฟแบบ 4:3
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 20.1 นิ้ว/51.05 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.277 x 0.277 มม.
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1600 x 

900 @ 60 Hz
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: ความสวาง, อินพุต, เมนู, 

อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), โปรตุเกส, ตุรก ี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: <23.8W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)

• โหมดสแตนดบาย: <0.8W
• โหมดปด: < 0.5 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 374 x 485 x 200 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 292 x 485 x 63 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 423 x 557 

x 140 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.95 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.62 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 5.2 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, TCO 5.0, SEMKO, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•
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