
 

 

Philips Brilliance
จอ LED ท่ีมี PowerSensor

P Line
21.5" (54.6 ซม.)

221P3LPES
นวัตกรรมของจอแสดงผล PowerSensor 

ชวยประหยัดพลังงาน
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม, การรับรอง EPEAT Gold ใหการร ับรองจอแสดงผล LED Philips 
Professional 221P3 ท่ีมี PowerSensor 
ตรวจจับการเคล่ือนไหวของผูใชและปรับการใชพลังงานใหประหยัดไดถึง 80%!

โซลูชันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• PowerSensor มั่นใจไดวาคาใชจายในการดําเนินงานจะลดลงดวยการประหยัดพลังงาน
• EPEAT Gold รับรองไดวาสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท
• สวิตช ZeroWatt ประหยัดพลังงาน 100%
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร
• ระยะการปรับความสูง 130 มม. เพื่อใหปรับตําแหนงได ตามตองการ
• หมุนจอภาพได 90 องศาพรอมการจัดการสายเคเบิลไดยอดเยี่ยม
ประสิทธิภาพจอแสดงผลที่นาทึ่ง
• เทคโนโลยี LED ใหสีเปนธรรมชาติ
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
สะดวกยิ่งขึ้น
• ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย
• ลําโพงในตัวสําหรับระบบเสียงที่ไมทําใหโตะรกร ุงรัง
• USB Hub 4 พอรตเพื่อใหเช่ือมตอไดสะดวก



 PowerSensor

PowerSensor คือ 'เซนเซอรตรวจจับบุคคล' 
ทําหนาที่สงและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไมเป
นอันตรายเพื่อตรวจสอบวามีผูใชอยูหรือไมและ
จะลดความสวางของหนาจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
ผูใชออกหางจากโตะทํางาน 
สามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 80 
เปอรเซ็นต และยืดอายุการใชงานของหนาจอ

เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเว
ลาการเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง 
เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น 
สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเปนพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง 
สีสันสดใสเสมอกันอยางทั่วถึง

EPEAT Gold
จอแสดงผล Philips ที่ไดรับการรับรอง EPEAT 
GOLD ชวย 
ปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกันการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภา
พสูงสุดทําใหลดการแผรังสีที่มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก 
โปรแกรม EPEAT ชวยผูซื้อในการประเมิน 
เปรียบเทียบ 
และเลือกผลิตภัณฑจอแสดงผลตามขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมโดยยึดตามเกณฑดานสิ่งแวดลอ
ม 51 ขอ 
ที่ไดรับการปรับปรุงโดยมติของผูถือหุนซึ่งไดรับ
การสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง 
GOLD สรางความมั่นใจวา 30% 
ของพลาสติกที่ใชงานแลวเปน Post Consumer 
Resin (วัสดุรีไซเคิล) 
เปนการสรางความมั่นใจวาไดลดการใชวัสดุที เป
นพิษและขยะที่เปนอันตราย ทั้งนี้ EPEAT Gold 
มีผลกับผลิตภัณฑ Philips 
ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑเทานั้น โปรดเยี่ยมชม 

www.epeat.net 
สําหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุ
ณ

สวิตช Zero
จากพันธะสัญญามากมายของ Philips 
ในการมุงมั่นที่จะ "Sense and Simplicity" 
เรามอบตัวเลือกในการประหยัดพลังงานใหแกคุ
ณเพื่อที่จะ ปด หนาจอทุกครั้งที่สามารถทําได 
เพียงกดปุมเปด/ปด (ON/OFF) 
ที่อยูดานหลังจอจะลดการใชพลังงานของหนาจอ
ลงจนถึงระดับศูนย คือไมใชพลังงานเลย 
ในโหมดปด (OFF) 
จอแสดงผลจะตัดการเช่ือมตอพลังงานจากไฟ 
AC อยางสิ้นเชิง 
ดังนั้นจึงเปนการลดปริมาณกาซคารบอนไดออก
ไซดไดอีกดวย

การหมุนหนาจอ
ผูใชสามารถใชการหมุนหนาจอเพื่อใชงานจอภา
พไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 
หรือเปลี่ยนทิศทางของจอภาพเพื่อใหสามารถดูเ
อกสารหรือภาพที่เลือกไดดียิ่งขึ้น 
การหมุนจอภาพจะทําใหจอภาพอยูในทิศทางตา
มที่ตองการ

ระยะการปรับความสูง 130 มม.
Super Ergo Base คือ 'จอภาพที่เปนมิตรกับผูใช' 
ของ Philips 
ที่ไมเพียงแตปรับเอียงและมีแกนหมุนไดเทาน ั้
น แตยังสามารถปรับความสูงและหมุนไดถึง 90 
องศา 
ผูใชจึงสามารถปรับจอภาพใหเหมาะสมกับความ
ตองการ 
เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิท
ธิภาพสูงสุด

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!

USB 2.0 HUB 4 พอรต
USB Hub 
ชวยใหผูใชสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณมัลติมีเดี
ยพลักแอนดเพลยไดอยางสะดวกสบาย เชน 
อุปกรณหนวยความจํา USB, กลอง, HDD 
แบบพกพา, กลอง Web, PDA, เคร่ืองพิมพ 
และอุปกรณอื่นๆ ที่ใชการเชื่อมตอ USB ได 
USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอชวยใหสัญญาณ 
USB 2.0 ผานไปยังคอมพิวเตอรได 
โปรดทราบวาอุปกรณหลายตัว เชน กลองและ 
HDD 
อาจตองใชพลังงานแยกตางหากเนื่องจากอุปกร
ณเหลานั้นจําเปนตองใชพลังงานมากกวาพลังงา
นที่ USB Hub ของจอจายให

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch 
เปนไอคอนอัจฉริยะที่ไวตอการสัมผัสและตอบ
สนองไดอยางดีที่เขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปดจอภาพ 
หรือปรับความสวางและความคมชัดของจอแสด
งผลดวย SmartImage Lite ได เมื่อใชงาน 
ไอคอน SmartTouch 
จะเรืองแสงเพื่อใหคุณทราบวาไดดําเนินการตา
มคําสั่งของคุณแลว
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ไฮไลต
จอภาพ LED
P Line 21.5" (54.6 ซม.)
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 476.6 (แนวนอน) x 268.1 

(แนวตั้ง)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความสวาง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 20,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.248 x 0.248 มม.
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D (ดิจิตอล, 

HDCP)
• USB: USB 2.0 x 4
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): สัญญาณออกหูฟง (แจ็ค 

3.5 มม.)x 1, Audio In PC
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 1.5 W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ระดับเสียง, 

เปด/ปดเครื่อง, PowerSensor, เมนู
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• การหมุน: 90 องศา, ทวนเข็มนาฬิกา, หมุนอัตโนมัติ

• แทนหมุน/ บิดได: -65/+65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• โหมด ECO: 13.5 W (ทั่วไป)
• ในโหมดเปด: 17.8 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.1W
• โหมดปด: 0 W (สวิตช AC)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 507 x 487 x 220 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 507 x 323 x 59 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 565 x 377 

x 262 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 5.64 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.51 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 7.43 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 5.0, EPEAT 

Gold*, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, 
TUV/GS, UL/cUL

ตัวเครื่อง
• สี: สีเงิน
• เคลือบ: พื้นผิว
•

221P3LPES/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LED
P Line 21.5" (54.6 ซม.)

* EPEAT Gold มีผลในประเทศท่ี Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑเทาน้ัน 
โปรดเย่ียมชม www.epeat.net 
เพ่ือดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ

http://www.philips.com

