
 

 

Philips
จอ LCD แบบ 2 มิลลิวินาที

21.5" (54.6 ซม.) C-line
Full HD

226C2SB
จอแสดงผลเพรียวบาง สวยมีสไตล 

สําหรับประสบการณท่ีนาดึงดูดใจ
ดวยรูปทรงท่ีเพรียวบาง สวยมีสไตลของจอแสดงผล Full HD รุน 226C2 ท่ีมี SmartResponse 2 
มิลลิวินาที, ตัวควบคุมแบบ SmartTouch 
ท่ีพรอมจะทําใหโลกของการเลนเกมและภาพยนตรม ีเสนหนาดึงดูดใจ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p
• SmartResponse ที่ 2ms
• อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ใหภาพไวดสกรีนที่ดีเยี่ยมสําหรับเกมสและวิดีโอ
• อัตราสวน SmartContrast 800,000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ดีไซนเพรียวบางเพื่อความทันสมัย
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
• ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
สะดวกยิ่งขึ้น
• ประสิทธิภาพในการจูนหนาจอที่ทําไดงายดวย SmartControl Premium



 จอ LCD Full HD 1920x1080p
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเ
จน 
เพื่อใหผูชมไดสัมผัสกับสีที่สม่ําเสมอซึ่งเปนปร
ะสบการณที่นาจดจํายิ่ง 
ผูชมจะไดรับความเพลิดเพลินจากวิดีโออยางที 
ไมมีใครเทียบไดดวย Color Gamut 
และภาพที่คมชัดรอบทิศ

รูปทรงเพรียวบาง
จอภาพ Philips รุนใหมใช Slim CCFL หรือ LED 
รุนใหมลาสุดซ่ึงมีดีไซนที่เพรียวบางกวาร ุนกอน
มาก 
ความเพรียวบางไมเพียงทําใหเกิดสุนทรียทางอา
รมณไดเมื่อยลโฉมจอภาพ 
แตยังเปนการประหยัดพื้นที่บนโตะอีกดวย!!

SmartControl Premium
คือไอคอน 3D ใชซอฟตแวรควบคุมจอภาพ GUI 
ใหผูใชปรับพารามิเตอรตางๆ ของจอภาพ เชน 
PowerSensor, โหมด Expanded ECO, 
รองรับแลปทอปโดยมีปลั๊กจอภาพแบบคู, 
มัลติมีเดีย, รองรับ DisplayPort, สี, ความสวาง, 
การปรับเทียบหนาจอ, ระบบเสียง และอื่นๆ 
ไดโดยใชเมาส มีรายละเอียด ID 
ของจอภาพสําหรับการจัดการคลังสินคา

SmartResponse - 2ms

SmartResponse 
คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเปนเอกลักษณเฉพา
ะของ Philips 
ซ่ึงจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความตองการข
องแอปพลิเคชันเฉพาะ เชน 

เกมและภาพยนตรซึ่งตองการเวลาตอบสนองที่ร
วดเร็วเพื่อปองกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหนวง 
และภาพซอน

อัตราสวน SmartContrast 800000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

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!

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch 
เปนไอคอนอัจฉริยะที่ไวตอการสัมผัสและตอบ
สนองไดอยางดีที่เขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปดจอภาพ 
หรือปรับความสวางและความคมชัดของจอแสด
งผลดวย SmartImage Lite ได เมื่อใชงาน 
ไอคอน SmartTouch 
จะเรืองแสงเพื่อใหคุณทราบวาไดดําเนินการตา
มคําสั่งของคุณแลว

อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดสวนความกวางของ
ภาพวิดีโอตอความสูง 
อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9 
ถือเปนมาตรฐานสากลสําหรับโทรทัศนความละ
เอียดสูงและโทรทัศนระบบดิจิตอลของยุโรป 
การใชอัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 
ทําใหแสดงภาพสําหรับเกมสและวิดีโอไดอยาง
โดดเดน 
โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งดานบนและลางของ
ภาพ 
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดสวนของภาพเพื่อใหเขา
กันกับจอที่ใชสัดสวนอื่น
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 21.5 นิ้ว/54.6 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60 Hz
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 800,000:1
• 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
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, เมนู, อินพุต, 

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

รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, โปรตุเกส, ตุรกี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
ขาตั้ง
• เอียง: -3/+12 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: <23W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: <0.3W

• โหมดปด: <0.3W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, สแตนดบาย/พักเครื่อง-สีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 515 x 399 x 198 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 515 x 327 x 43 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 562 x 467 

x 109 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.3 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.2 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.9 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 ถึง 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ถึง 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS, EPEAT Silver, 

EnergyStar 5.0
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, UL/cUL, BSMI, GOST
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา/ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•
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