
 

 

Philips
จอไวดสกรีน LCD

กวาง 22 นิ้ว
พื้นที่การดูภาพ 21.6 นิ้ว
WSXGA+

220VW9FB
จอภาพกวางท่ีคุมคา ประหยัดเงิน

Vista-ready 220VW9 เคร่ืองน้ีมอบประสิทธิภาพการทํางานของจอภาพกวางท่ีงายดาย 
ไมซับซอน และวางใจได ตามท่ีคุณตองการโดยไม ตองจายเพ่ิมกับส่ิงท่ีไมมีคุณภาพกลับมา

คุมคากับการเปนเจาของ
• LCD ไวดสกรีน แสดงขอมูลไดมากกวาโดยไมโดยไมตองเลื่อนภาพขึ้นลง
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• ความละเอียดระดับ WSXGA+, จอกวาง 1680x1050 สําหรับการแสดงผลที่คมชัด
• รองรับการใชกับ Windows Vista
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
สะดวกยิ่งขึ้น
• ปรับมุมกมเงยของจอภาพใหเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
• แหลงจายไฟในตัวเครื่องไมตองตอตัวจายไฟภายนอก
• sRGB ทําใหสีของภาพพิมพถูกตองตรงตามสีของภาพบนจอภาพ
• ตัวล็อคปองกันการถูกโจรกรรม Kensington เพื่อเพิ่มความปลอดภัย



 ดีไซน WideScreen
การออกแบบจอภาพใหกวางทําใหมีอัตราสวนจอภาพ
มากขึ้น เพื่อการแสดงขอมูลไดมากย่ิงขึ้น
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
WSXGA+, จอกวาง 1680x1050
แบบจอกวาง Ultra Extended Graphics Array 
เปนขอกําหนดการแสดงผลที่สามารถแสดงผลดวยควา
มละเอียด 1680 x 1050 หรือประมาณ 1.7 
ลานพิกเซลได
ใชไดกับ Windows Vista
จอภาพ Philips ที่รองรับการใชกับ Vista 
ชวยเติมเต็มประสิทธิภาพของจอแสดงผลที่ใหภาพคม
ชัดสวางสดใสรวมทั้งคุณสมบัติขั้นสูงของระบบปฏิบัติ
การ Windows Vista 
ใหคุณรับชมความบันเทิงไดดีย่ิงขึ้น 
รวมทั้งทํางานตางๆ ไดมากขึ้น 
และใหคุณควบคุมการใชไดทั้งที่บานและสํานักงาน 
การดู คนหา 
และจัดการขอมูลสําหรับการทํางานหรือความสนุกสน
านก็รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และงายดายขึ้น
Energy Star
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในบานที่มีสัญลักษณ  
Energy Star 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อการใชพลังงานที่ลดนอยลง 
ชวยประหยัดเงินและลดมลภาวะในสิ่งแวดลอม 
ในความเปนจริง ผลิตภัณฑที่ตรงตามมาตรฐาน Energy 

Star ใชพลังงานนอยกวา 1 
วัตตขณะที่อยูในโหมดสแตนดบาย 
ในฐานะที่เปนพันธมิตรของ Energy Star นั้น Philips 
ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงตามคําแนะนําของ Energy 
Star เพื่อประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากการใชพลังงานในโหมดสแต
นดบายที่ลดนอยลงผานระบบวงจรในขณะสแตนดบา
ยที่ออกแบบใหมลาสุด 
และเลือกสรรช้ินสวนที่แข็งแรงทนทานซึ่งผลิตจากวัส
ดุที่มีประสิทธิภาพสูง
สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS
ผลิตภัณฑจอภาพของ Philips 
ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) 
อยางเขมงวดซึ่งหามการใชสารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ 
ที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
สามารถปรับมุมกมเงยได
จอภาพสามารถปรับมุมกมเงยที่ฐานเครื่องไดเพื อใหไ
ดตําแหนงตามที่ตองการ 
สงผลใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบายที่สุด
สําหรับผูที่ตองทํางานอยูกับคอมพิวเตอรเปนเวลานาน
หลายช่ัวโมง
แหลงจายไฟในตัวเครื่อง
แหลงจายไฟภายในตัวคือตัวแปลงไฟที่อยูภายในตัวเ
ครื่องของจอภาพ 
จึงไมตองใชตัวแปลงไฟภายนอกที่แสนเกะกะอีกต อไ
ป
รองรับ sRGB
sRGB 
คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชวยใหมั่นใจไดถึงส ีสันที่ต
รงกันทั้งบนหนาจอและกระดาษพิมพของคุณ
ใชกับล็อค Kensington ได
ที่กรอบของจอภาพมีชองขนาดเล็กสําหรับใชกับตัวล็อ
ค ซึ่งชวยยึดจอภาพไวใหยึดติดอยูกับที่ 
เพื่อปองกันการถูกโจรกรรม
220VW9FB/97

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1680 x 1050 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 21.6 นิ้ว / 54.9 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 464.9 x 290.6 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.277 x 0.277 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดสูงสุด: 1680 x 1050 @ 60Hz
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• อัตราจุดสีของวิดีโอ: 165 MHz
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 83 KHz
• ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 75 Hz
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• sRGB
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก)
• สัญญาณอินพุตของซิงควิดีโอ: Composite Sync, 

Separate Sync, Sync on Green
• ความตานทานของอินพุตวิดีโอ: 75 โอหม
• ความตานทานของซิงคอินพุต: 2.2k โอหม
• ระดับสัญญาณอินพุตวิดีโอ: 0.7 Vpp
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: การแสดงขอมูลบนจอ
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ (กลับ), 

การควบคุมการเปรียบตาง, อินพุต (ลง), ความสวาง 
(ขึ้น), เมนู, เปด/ปดเครื่อง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน, สเปน, ตุรกี

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ใชกับล็อค 
Kensington ได

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 
sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Vista

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, Energy 
Star, FCC Class B, UL/cUL

• เอียง: -5° ถึง 20°
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

570 x 140 x 453 มม.
• ขนาดกลอง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

22.4 x 5.5 x 17.8 นิ้ว
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 506 x 347 x 62 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

20 x 13.7 x 2.4 นิ้ว
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

506 x 403 x 205 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

20 x 15:9 x 8.1 นิ้ว
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20% - 80%
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 4.53 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (+แทนวาง) (lb): 10.0 lb
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 6.29 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ (ปอนด): 13.9
กําลังไฟ
• ตรงตามขอกําหนด: Energy Star
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): < 49 W
• การใชพลังงาน (เมื่อปดเครื่อง): < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: สแตนดบาย/

รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน, ทํางาน - สีเขียว
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
•
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