
 

 

Philips
จอ LCD ท่ีมี SmartControl 
Lite

V Line
20 (ชมภาพได 19.5 นิ้ว / 49.4 ซม.)

206V6QSB6
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม

เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผลของ Philips ท่ีมีสีสันสดใสน้ี และทํางานดวย SmartControl 
Lite จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมจริงๆ

ภาพคมชัดสดใสทุกๆ ครั้ง
• จอแสดงผล AH-IPS ใหภาพอันยอดเยี่ยมดวยมุมมองภาพกวาง
• SmartContrast ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิท
• ประสิทธิภาพในการจูนหนาจอที่ทําไดงายดวย SmartControl Lite
ตัวเลือกที่ดีเยี่ยม
• การออกแบบกะทัดรัดประหยัดพื้นที่ใชสอย
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท
• ขาตั้ง VESA เพื่อความคลองตัว



 เทคโนโลยี AH-IPS

จอแสดงผล AH-IPS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเปนพิเ
ศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม จอแสดงผล 
AH-IPS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใสไมเห
มือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให AH-IPS 
เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย ภาพยนตร 
และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชงานแบบมืออาชีพที่ตองการความเที่ย
งตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องตลอดเวลา
SmartContrast

SmartContrast เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips 
ที่จะวิเคราะหชนิดของเนื้อหาที่คุณกําลังชม 
และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบตางของแสงฉา
กหลังโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดภาพและวิดีโอดิจ ิตอลที่ดี
เย่ียม หรือเมื่อเลนเกมสที่มีโทนสีดําคอนขางมาก 
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะปรับความเปรียบตางของภาพและแสงฉากห
ลังอยางละเอียดเพื่อใหเขากับแอปพลิเคชันตาง ๆ 
ที่ใชงานสํานักงาน และยังลดการใชพลังงานอีกดวย
SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D 
ใชซอฟตแวรควบคุมจอภาพ GUI 
ใหผูใชปรับพารามิเตอรตางๆ ของจอภาพ เชน ส ี, 
ความสวาง, การปรับเทียบหนาจอ, มัลติมีเดีย, 
การจัดการ ID และอื่นๆ ไดโดยใชเมาส
ปราศจากสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซึ่งเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยและสัต
วมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตลอด
วงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการผลิตจนถึงกา
รกําจัดทิ้ง
206V6QSB6/97

ไฮไลต

* สัญลักษณตัวอักษร "IPS" / 
เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของก ับเทคโนโลยีเปนของเจา
ของรายนั้นๆ

* เวลาการตอบสนองอยางอัจฉริยะคือ คาที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG 
หรือ GtG (BW)
• โหมดสแตนดบาย: 0.5 W (ทั่วไป) •
ภาพ/การแสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: จอ LCD แบบ AH-IPS
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 19.45 นิ้ว / 49.4 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 418.61 (H) x 262.35 (V)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1440 x 

900 @ 60 Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 14 (GtG) ms
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10,000,000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.291 x 0.291 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: เปด/ปดเครื่อง, เมนู/ตกลง, 

ความสวาง/ยอนกลับ, 4:3 กวาง/ขึ้น, อัตโนมัติ/ลง
• 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: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 11.31 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 

EnergyStar 6.0)

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

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 452 x 371 x 200 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 452 x 304 x 40 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 490 x 422 

x 96 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 2.28 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 2.00 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 3.73 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: 50,000 (ไมรวม Backlight) ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 6.0, RoHS, 

ปราศจากสารปรอท
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC 

Class B, CU-EAC, SASO, KUCAS, cETLus, 
SEMKO, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, PSB, 
CECP, BSMI

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

หยาบละเอียด (กรอบจอภาพดานหลัง)
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