
 

 

Philips Brilliance
จอ LCD พรอม 
PowerSensor

B-line จอกวาง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10

225B1CS
จอแสดงผล PowerSensor 

รุนแรกของโลกท่ีชวยประหยัดคาไฟ
จอแสดงผล Green Philips 225B พรอมเทคโนโลยี PowerSensor 
ท่ีตรวจจับการใชงานของผูใชและปรับการใชพล ังงานใหเหมาะสม ชวยลดการใชพลังงานไดถึง 
70%

โซลูชันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• PowerSensor: มั่นใจไดวาคาใชจายในการดําเนินงานจะลดลงดวยการประหยัดพลังงาน
• ประหยัดพลังงานไดสูงสุดชวยลดคาใชจายดานพลังงาน
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
• EPEAT Silver ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ประสิทธิภาพจอแสดงผลที่นาทึ่ง
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• การปรับคาการทํางานของจอภาพที่งายดายดวย SmartControl II
• TrueVision: ประสิทธิภาพของหนาจอคุณภาพระดับหองปฏิบ ัติการ
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร
• ระยะการปรับความสูง 70 มม. เพื่อใหปรับตําแหนงได ตามตองการ
• การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด
สะดวกยิ่งขึ้น
• ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณแบบมัลติมีเดีย
• ชองตอ USB เพื่อเพิ่มประสบการณมัลติมีเดีย



 PowerSensor

PowerSensor คือ 'เซนเซอรตรวจจับบุคคล' 
ทําหนาที่สงและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไมเป
นอันตรายเพื่อตรวจสอบวามีผูใชอยูหรือไมและ
จะลดความสวางของหนาจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
ผูใชออกหางจากโตะทํางาน 
สามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 70 
เปอรเซ็นต และยืดอายุการใชงานของหนาจอ

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

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

ระบบเสียงสเตอริโอในตัว
มีลําโพงระบบเสียงสเตอริโอคูคุณภาพสูงในอุป
กรณแสดงภาพ สามารถจัดวางไดแบบ Front 
Firing ซ่ึงสามารถมองเห็นได หรือแบบ Down 
Firing ซ่ึงมองไมเห็น, Top Firing, Rear Firing 
เปนตน ขึ้นอยูกับรุนและการออกแบบ

การปรับจอภาพใหกมเงยหรือหันซายขว
า
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับกมเงยและหัน
ซายขวาเพื่อใหผูใชสามารถหันจอภาพไปทางซ
ายหรือขวาและปรับกมเงยไดตามตองการ

ประหยัดพลังงานไดสูงสุด
Philips 
เปนผูนําดานการสรางสรรคผลิตภัณฑที่เปนโซ
ลูช่ันในการประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภา
พ 
ดวยการใชพลังงานใหมีประโยชนสูงสุดและลด
สวนประกอบตางๆ Philips 
ไดตรวจสอบใหมั่นใจวาจอภาพของคุณใชพลังง
านนอยกวาจอภาพรุนกอนหนาประมาณ 50% 
และสามารถประหยัดพลังงานอีก 0.5 
วัตตในโหมดรอทํางาน 
การใชพลังงานต่ํานี้สงผลใหมีการปลอยคารบอน
ไดออกไซดในปริมาณต่ํา 
คุณสามารถอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Philips 
และการประหยัดพลังงานไดที่ 
www.philips.com/about/sustainability/
oursustainabilityfocus/energyefficiency/
index.page

วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
"Philips 
ใหคํามั่นที่จะใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ผลิตภัณฑจอภาพทั้งหมด 
สวนประกอบที่เปนพลาสติกทั้งหมด, 
สวนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบร
รจุภัณฑทั้งหมดใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใ
หมได 100% ในบางรุน 
เราใชวัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงก
วา 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs 
ที่สรางความมั่นใจวาสารที่เปนอันตราย เชน 
สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกําจัดออกไป 
ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL 
ถูกลดการใชงานลงอยางมาก 
และถูกกําจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง 
LED แลวอยางสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม 
Philips เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://
www.asimpleswitch.com/global/
225B1CS/00
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 22 นิ้ว / 55.9 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.282 x 0.282 มม.
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1680 x 

1050 @ 60Hz
• 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 1
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): เสียงสเตอริโอ
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 1.5 W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: เซนเซอร, SmartImage, 

ความสวาง, เมนู, เสียง, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

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

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

OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: 70 มม.
• แทนหมุน/ บิดได: -45/+45 องศา
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• โหมด ECO: <17.5W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• ในโหมดเปด: 22.37W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W
• โหมดปด: < 0.5 W
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 502 x 446 x 228 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 502 x 346 x 58 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 562 x 480 

x 168 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 5.16 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.14 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 6.8 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, 
TUV Ergo, UL/cUL

ตัวเครื่อง
• สี: สีเงิน / สีดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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