
 

 

Philips Brilliance
จอ LCD พรอมเทคโนโลยี 
LightFrame™

X-line จอกวาง 56 ซม./22"
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มภาพไดอยางสบายตา!
อาการออนลาของตาดวยนวัตกรรม Lightframe LCD

ยคุณสมบัติการใหภาพท่ีดีเยี่ยมถนอมสายตา ลดอาการออนลาจากการดู และรูปลักษณท่ีสะดุดตา Lightframe 
Ds 
หภาพท่ีกลมกลืนไปกับสายตาซ่ึงไดรับการออกแบบมาสําหรับผูท่ีทํางานหนาจอคอมพิวเตอรเป ็นระยะเวลานา

สัมผัสประสบการณการดูภาพที่สมบูรณปราศจากอาการออนลาของตา
• ลดอาการออนลาของตาดวยเทคโนโลยีใหมดานการสองสวาง
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• TrueVision: ประสิทธิภาพของหนาจอคุณภาพระดับหองปฏิบ ัติการ
• ผิวเคลือบมันสีขาวเปยโนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความหรูหราใหแกการตกแตงบานของคุณ
ระบบแสงที่ชวยดูแลสายตาของคุณอยางแทจริง
• SmartContrast 30000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• เวลาตอบสนองรวดเร็ว 2ms
• รองรับสัญญาณเขา DVI-D และ HDCP
ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• การเปลี่ยนรูปแบบระหวางอัตราสวนภาพกวางและ 4:3 เพียงกดปุมเดียว
• ชองตอ SB สําหรับการเชื่อมตออุปกรณตอพวงไดสะดวก



 LightFrame™
Lightframe เปนเทคโนโลยี LCD ของ Philips 
ซึ่งพัฒนา Lightframe 
เพื่อลดอาการกลามเนื้อตาออนลาดวยแสงสีฟาที่ลอมร
อบภาพเปนการกระตุนประสาทสัมผัสการมองเห็นเพ ื่
อปรับปรุงการใชสายตาเพงไปยังหนาจอและสงเสริมก
ารมีสุขภาพกายและใจที่ดี
SmartImage
SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุณแล
ะเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามารถเลือ
กโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ (Office), ภาพ 
(Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด 
(Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรียบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดี
โอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!
TrueVision
TrueVision 
เปนเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพ
าะของ Philips 
สําหรับการปรับจอภาพและการปรับคาตางๆ 
ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่มเติมที่ชวยใหไดประส ิทธิภาพ
การทํางานสูงสุดจากจอภาพ 
ใหไดมาตรฐานดีกวาขอกําหนดของ Microsoft Vista 
ถึงสี่เทาจากทุกหนาจอที่ผลิตจากโรงงาน 
ไมใชแคเครื่องตัวอยางเพียงไมกี่เครื่อง ม ีเพียง Philips 
เทานั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกตองของร
ะดับสีอยางเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหน ือล
ำในจอภาพทุกจอ
อัตราสวน SmartContrast 30000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 

การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีความมื
ดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ีสวางไ
ดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส
เวลาตอบสนอง GtG 2ms

SmartResponse 
คือเทคโนโลยีเหนือช้ันอันเปนเอกลักษณเฉพาะของ 
Philips 
ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความตองการของแอ
ปพลิเคชันเฉพาะ เชน 
เกมและภาพยนตรซึ่งตองการเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว
เพื่อปองกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหนวง 
และภาพซอน
ปุมปรับภาพอัตโนมัติ

ปุมปรับภาพอัตโนมัติของ Philips 
คือปุมที่สามารถเปลี่ยนจากอัตราสวนภาพ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน 
และเปลี่ยนกลับมาอีกครั้งเพื่อใหอัตราสวนภาพของจ
อตรงกับขอมูลของคุณสําหรับการทํางานกับเอกสารท ี่
กวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือการดูสื่อแบบไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และการแสดงขอมูลอัตราสวน 4:3 โดยไมผิดเพี้ยน
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1680 x 1050 พิกเซล, 

โพลาไรเซอรลดแสงจา, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 22 นิ้ว / 55.9 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.282 x 0.282 มม.
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 30000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• มุมมองภาพ: 160º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D
• USB: USB 2.0 x 1
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, 

SmartControl II, การเลือกรูปแบบภาพ, LightFrame, 
เมนู, อินพุต, อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง

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

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 98/2000/XP/Vista, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• โหมด ECO: <17.5W
• ในโหมดเปด: <20W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดปด: < 0.5 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 429 x 517 x 201 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 350 x 517 x 74 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 570 x 482 

x 134 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 4.88 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.53 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 6.46 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, 

SEMKO
ตัวเครื่อง
• สี: สีขาว
•
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