
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

V-line จอกวาง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10

220V1SB
จอภาพกวางคุมคาเงิน

ดวยคุณสมบัติอินพุต DVI และ VGA, SmartContrast และการประหยัดพลังงาน 220V1 
จึงคุมคาเงิน

คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม
• ความละเอียดระดับ WSXGA+, จอกวาง 1680x1050 สําหรับการแสดงผลที่คมชัด
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• SmartContrast: ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมน าเช่ือ
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3
• ปรับมุมกมเงยของจอภาพใหเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• EPEAT Silver ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม



 วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
"Philips 
ใหคํามั่นที่จะใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในผลิต
ภัณฑจอภาพทั้งหมด 
สวนประกอบที่เปนพลาสติกทั้งหมด, 
สวนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณ
ฑทั้งหมดใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได  100% 
ในบางรุน 
เราใชวัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกวา 
65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs 
ที่สรางความมั่นใจวาสารที่เปนอันตราย เชน สารตะกั่ว 
จะถูกลดลงหรือถูกกําจัดออกไป 
ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL 
ถูกลดการใชงานลงอยางมาก 
และถูกกําจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED 
แลวอยางสิ้นเชิง คุณสามารถเย่ียมชม Philips 
เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://
www.asimpleswitch.com/global/
ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญาณเขาช
นิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI 
แบบดิจิตอล
ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ Philips 
ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 อีกครั้ง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับการทำง
านกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 

หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผลโหมด
เนทีฟแบบ 4:3
สามารถปรับมุมกมเงยได
จอภาพสามารถปรับมุมกมเงยที่ฐานเครื่องไดเพื อใหไ
ดตําแหนงตามที่ตองการ 
สงผลใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุด
สําหรับผูที่ตองทํางานอยูกับคอมพิวเตอรเปนเวลานาน
หลายช่ัวโมง
สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS
ผลิตภัณฑจอภาพของ Philips 
ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) 
อยางเขมงวดซึ่งหามการใชสารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ 
ที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
EPEAT Silver
จอแสดงผล Philips ที่ไดรับการรับรอง EPEAT Silver 
ชวย ปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกันการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพส ูงสุ
ดทําใหลดการแผรังสีที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปล
งสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT 
ชวยผูซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ 
และเลือกผลิตภัณฑจอแสดงผลตามขอกําหนดดานสิ่ง
แวดลอมโดยยึดตามเกณฑดานสิ่งแวดลอม 51 ขอ 
ที่ไดรับการปรับปรุงโดยมติของผูถือหุนซึ่งไดรับการส
นับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT 
Silver มีผลกับผลิตภัณฑ Philips 
ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑเทานั้น โปรดเย่ียมชม 
www.epeat.net 
สําหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ
WSXGA+, จอกวาง 1680x1050
แบบจอกวาง Ultra Extended Graphics Array 
เปนขอกําหนดการแสดงผลที่สามารถแสดงผลดวยควา
มละเอียด 1680 x 1050 หรือประมาณ 1.7 
ลานพิกเซลได
เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการเปลี่ย
นจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ย่ิงรวดเร็วย่ิงดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผานรวดเ
ร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและกราฟ
กลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลในการท
ำงาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย
220V1SB/00

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 22 นิ้ว / 55.9 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.282 x 0.282
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• 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, เมนู, อินพุต, 

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, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/+20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 29.8 W
• โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W
• โหมดปด: < 0.5 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 506 x 403 x 205 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 506 x 347 x 62 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 453 x 570 

x 140 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 4.53 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.17 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 6.29 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0-40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20-60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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