
 

 

Philips
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง 
LED

V Line
21.5" (54.6 ซม.)

226V4LAB
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ใหสีสันสดใส

พรอมลําโพงสเตอริโอ
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผล LED 
ท่ีมีสีสันสดใสพรอมการออกแบบหนาจอมันวาวสวยดึงดูดใจ และทํางานดวยลําโพงสเตอริโอและ 
SmartControl Lite จึงเปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมจริงๆ!

ภาพคมชัดสดใสทุกๆ ครั้ง
• เทคโนโลยี LED สําหรับสีสันสดใส
• SmartContrast ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิท
• จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณการรับชม
• ประสิทธิภาพในการจูนหนาจอที่ทําไดงายดวย SmartControl Lite
รูปลักษณทันสมัย
• ดีไซนผิวเคลือบมันสวยดึงดูดใจ
• ใชพื้นที่ในการวางนอย
• ขาตั้ง VESA เพื่อความคลองตัว
ใหทุกวันของคุณชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง
• การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ําชวยประหยัดคาไฟฟา
สัมผัสมัลติมีเดีย
• เสียงทรงพลังดวยลําโพง 2x2 วัตต RMS



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

ลําโพงสเตอริโอในตัว
คุณสามารถสนุกกับแอปพลิเคชันบันเทิงและสัง
คมดวยเสียงสเตอริโอ 
ลําโพงในตัวชุดนี้ไมเพียงใหเสียงที่ยอดเยี่ยม 
แตยังชวยขจัดความยุงเหยิงของสายไฟภายนอก
และประหยัดเนื้อที่บนโตะอีกดวย

SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D 
ใชซอฟตแวรควบคุมจอภาพ GUI 
ใหผูใชปรับพารามิเตอรตางๆ ของจอภาพ เชน 
สี, ความสวาง, การปรับเทียบหนาจอ, มัลติมีเดีย, 
การจัดการ ID และอื่นๆ ไดโดยใชเมาส

SmartContrast

SmartContrast เปนเทคโนโลยีเฉพาะของ 
Philips 
ที่จะวิเคราะหชนิดของเนื้อหาที่คุณกําลังชม 
และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบตางของแ
สงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อใหไดภาพและวิดีโ
อดิจิตอลที่ดีเยี่ยม 
หรือเมื่อเลนเกมสที่มีโทนสีดําคอนขางมาก 
เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะปรับความเปรียบตางของภาพและแสง
ฉากหลังอยางละเอียดเพื่อใหเขากับแอปพลิเคช ั
นตาง ๆ ที่ใชงานสํานักงาน 
และยังลดการใชพลังงานอีกดวย

16:9 Full HD

จอภาพ Full HD 
ที่มีความละเอียดของภาพจอกวางระดับ 1920 x 
1080p 
ซ่ึงเปนความละเอียดสูงสุดของแหลงสัญญาณ 
HD 
เพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเทาที่เปนไปได 
สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ไดจากทุกแหลง 
รวมถึงจาก Blu-ray และเกมสคอนโซล HD 
รุนลาสุดจึงไมมีวันลาสมัย 
ระบบประมวลสัญญาณไดรับการอัพเกรดเปนพิ
เศษเพื่อใหรองรับคุณภาพสัญญาณและความล
ะเอียดที่สูงขึ้น จึงทําใหภาพ Progressive Scan 
ไมมีการสั่นไหว และสีสวางสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

ปราศจากสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซ่ึงเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยแ
ละสัตวมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงการกําจัดทิ้ง
226V4LAB/00

ไฮไลต
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง LED
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 476.64 (H) x 268.11 (V)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60 Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10,000,000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.248x 0.248 มม.
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D (ดิจิตอล, 

HDCP)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 2.0W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: อัตโนมัติ/ลง, ความสวาง/

ยอนกลับ, เมนู/ตกลง, เปด/ปดเครื่อง, ระดับเสียง/ขึ้น
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, จีน (แผนดินใหญ), ตุรกี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 

ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 21.05 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.5 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0.5 W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 514 x 388 x 213 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 514 x 320 x 48 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 567 x 396 

x 124 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.34 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.00 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.55 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 6.0, EPEAT 

Silver, RoHS, ปราศจากสารตะกั่ว, 
ปราศจากสารปรอท

• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 
100 %

มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, 
ไดรับการรับรองจากสถาบัน TCO, TUV/ISO9241-
307, UL/cUL, WEEE

ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: ขัดเงา (กรอบจอภาพดานหนา) /

หยาบละเอียด (กรอบจอภาพดานหลัง)
มีอะไรในกลอง
• จอภาพพรอมขาตั้ง
• สาย: VGA, สายไฟ
• เอกสารสําหรับผูใช
•

226V4LAB/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง LED
V Line 21.5" (54.6 ซม.)
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