
 

 

Philips Brilliance
จอไวดสกรีน LCD

กวาง 56 ซม./22"
WSXGA+

220BW9CB
แสดงผลเชิงธุรกิจท่ีเหมาะกับการใชง

านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
การแสดงผลเชิงธุรกิจดวยจอไวดสกรีนที่มีขนาดใหญกวา และดีกวา :ดวยคุณภาพของภาพดีที่สุดที เคยมีมา 
Compact Ergo Base สําหรับตําแหนงการดูขอมูลท่ีดีย่ิงข้ึน ระบบเสียงภายใน รองรับการใชงานกับ Vista 
ดีไซนเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม Philips Brilliance 220BW9 จึงพรอมที่จะทํางานใหเสร็จลุลวง

ออกแบบเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด
• TrueVision: ประสิทธิภาพของหนาจอคุณภาพระดับหองปฏิบ ัติการ
• จอกวางขนาดใหญเหมาะสําหรับการดูหนาจอขนาด A4 สองหนาแบบเรียงคูกัน
• รองรับการใชกับ Windows Vista
ประสิทธิภาพของหนาจอที่โดดเดน
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• SmartContrast: ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมน าเช่ือ
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• การปรับคาการทํางานของจอภาพที่งายดายดวย SmartControl II
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3
• ปรับใหกมเงย หันซายขวาและความสูงไดเพื่อตําแหนงการรับชมภาพที่ดีที่สุด
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก
• ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณแบบมัลติมีเดีย



 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!

TrueVision
TrueVision 
เปนเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิ
ทธิ์เฉพาะของ Philips 
สําหรับการปรับจอภาพและการปรับคาตางๆ 
ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่มเติมที่ชวยใหไดประส ิท
ธิภาพการทํางานสูงสุดจากจอภาพ 
ใหไดมาตรฐานดีกวาขอกําหนดของ Microsoft 
Vista ถึงสี่เทาจากทุกหนาจอที่ผลิตจากโรงงาน 
ไมใชแคเคร่ืองตัวอยางเพียงไมกี่เคร่ือง ม ีเพียง 
Philips 
เทานั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกตอง
ของระดับสีอยางเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภ
าพที่เหนือล้ําในจอภาพทุกจอ

SmartContrast
SmartContrast เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ 
Philips 
ที่จะวิเคราะหชนิดของเนื้อหาที่คุณกําลังชม 

และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบตางของแ
สงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดภาพและวิดีโ
อดิจิตอลที่ดีเยี่ยม 
หรือเมื่อเลนเกมสที่มีโทนสีดําคอนขางมาก 
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะปรับความเปรียบตางของภาพและแสง
ฉากหลังอยางละเอียดเพื่อใหเขากับแอปพลิเคช ั
นตาง ๆ ที่ใชงานสํานักงาน 
และยังลดการใชพลังงานอีกดวย

ชองรับสัญญาณคู
ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

SmartControl II
SmartControl II 
เปนซอฟตแวรระบบจอภาพที่มีอินเตอรเฟซกรา
ฟกบนหนาจอที่เรียบงาย 
แสดงการปรับคาความละเอียด การปรับเทียบสี 
และการตั้งคาอื่นๆ ของจอภาพ 
รวมถึงความสวาง, ความเปรียบตาง, 
นาฬิกาและเฟส, ตําแหนง, RGB, White point 
และยังมีการปรับระดับเสียงสําหรับรุนที่มีลําโพง
ในตัวดวย

จอกวาง
จอกวางขนาดใหญชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํา
งานดวยการแสดงหนาขนาด A4 
สองหนาแบบเรียงคูกัน

Compact Ergo Base
Compact Ergo Base คือ 
'แทนวางจอภาพที่เปนมิตรกับผูใช' ของ Philips 
โดยผูใชสามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน 
และความสูง 
เพื่อปรับตําแหนงของจอภาพใหเหมาะกับการดู

ขอมูลไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

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

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

ระบบเสียงสเตอริโอในตัว
มีลําโพงระบบเสียงสเตอริโอคูคุณภาพสูงในอุป
กรณแสดงภาพ สามารถจัดวางไดแบบ Front 
Firing ซ่ึงสามารถมองเห็นได หรือแบบ Down 
Firing ซ่ึงมองไมเห็น, Top Firing, Rear Firing 
เปนตน ขึ้นอยูกับรุนและการออกแบบ
220BW9CB/69

ไฮไลต
จอไวดสกรีน LCD
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอภาพ: 22 นิ้ว / 55.9 ซม.
• ประเภทจอ LCD: 1680 x 1050 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• ความละเอียดสูงสุด: 1680 x 1050 @ 75Hz 

(อะนาล็อก), 1680 x 1050 @ 60 Hz (ดิจิตอล)
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• อัตราสวน SmartContrast (ไดนามิค): 10000:1
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 474 x 296 มม.
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 75 Hz
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.282 x 0.282 มม.
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, 

สัญญาณเสียงเขาจาก PC
• USB: USB 2.0 x 1
• เอาตพุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 

3.5 มม.) 1x
• Sync Input: Composite Sync, Separate Sync, Sync 

on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartControl II, ใช 

SmartManage ได, การเลือกรูปแบบภาพ, 
การแสดงขอมูลบนจอ

• เครื่องเสียงในตัว: 1.5 W x 2
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ (กลับ), ความสวาง 

(ขึ้น), เมนู (ตกลง), เปด/ปดเครื่อง, SmartImage, 
ควบคุมเสียง (ลง)

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Vista

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, Energy 
Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, 
TÜV Ergo, UL/cUL

• การปรับความสูง: 70 มม.
• แทนหมุน/ บิดได: +/- 45°
• เอียง: -5° ถึง 20°
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 

Kensington ได
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
ขนาด
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

502 x 446 x 228 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

19.8 x 17.6 x 8.98 นิ้ว
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 502 x 346 x 58 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

19.8 x 13.6 x 2.26 นิ้ว
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

562 x 480 x 168 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

22.1 x 18.9 x 6.61 นิ้ว
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.12 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 11.3 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 6.8 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 15.0
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): < 45 W (ทั่วไป)
• การใชกระแสไฟ (โหมดประหยัดพลังงาน): 34 วัตต
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 0.8 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
•

220BW9CB/69

รายละเอียดเฉพาะ
จอไวดสกรีน LCD
กวาง 56 ซม./22" WSXGA+
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