
 

 

Philips
จอ LCD ท่ีมี HDMI , Audio

E-line จอกวาง 58 ซม. (23")
1920x1080 Full HD

230E1HSB
จอระบบ HDMI เพ่ือความเพลิดเพลินแบบ 

Full-HD
สรางความเพลิดเพลินใหกับตัวคุณเองอยางท่ีไมเคยมีมากอนดวยประสิทธิภาพอันเย่ียมยอดของจอ LCD Full HD 
1080p! ประกอบดวยอินพุต HDMI และดิจิตอล, พลังขับเสียงสเตอริโอดานหนาและผิวเคลือบมันท่ีสวยงาม จอ 
LCD รุน 230E1 พรอมแลวท่ีจะเขยาโลกใหมของคุณ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• SmartContrast 25000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
• สัญญาณอินพุต DVI เพื่อประสิทธิภาพเต็มขีดจํากัดของ HD พรอม HDCP
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย
• รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณมัลติมีเดีย
• ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณแบบมัลติมีเดีย
สะดวกยิ่งขึ้น
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3



 จอ LCD Full HD 1920x1080p
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน 
เพื่อใหผูชมไดสัมผัสกับสีที่สม่ําเสมอซึ่งเปนประสบก
ารณที่นาจดจําย่ิง 
ผูชมจะไดรับความเพลิดเพลินจากวิดีโออยางที ไมมีใค
รเทียบไดดวย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ
เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการเปลี่ย
นจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ย่ิงรวดเร็วย่ิงดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผานรวดเ
ร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและกราฟ
กลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลในการท
ำงาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย
อัตราสวน SmartContrast 25000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีความมื
ดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ีสวางไ
ดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

รองรับ HDMI

อุปกรณที่รองรับ HDMI 
มีฮารดแวรทั้งหมดที่จําเปนในการรับอินพุต 
อินเตอรเฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), 
สายเคเบิล HDMI ชวยใหสัญญาณวิดีโอดิจิตอล 
และเสียงคุณภาพสูงที่สงผานเคเบิลจากคอมพิวเตอรห
รือแหลง AV ทั้งหมด (รวมถึงกลองรับสัญญาณ, 
เครื่องเลน DVD, และเครื่องรับ A/V และกลองวิดีโอ)
ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ Philips 
ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 อีกครั้ง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับการทำง
านกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวดสกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผลโหมด
เนทีฟแบบ 4:3
ระบบเสียงสเตอริโอในตัว
มีลําโพงระบบเสียงสเตอริโอคูคุณภาพสูงในอุปกรณแ
สดงภาพ สามารถจัดวางไดแบบ Front Firing 
ซึ่งสามารถมองเห็นได หรือแบบ Down Firing 
ซึ่งมองไมเห็น, Top Firing, Rear Firing เปนตน 
ขึ้นอยูกับรุนและการออกแบบ
230E1HSB/97

รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 23 นิ้ว / 58.42 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.265 x 0.265 มม.
• ความสวาง: 300 cd/m²
• SmartContrast: 25000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60Hz
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, HDMI
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• คุณสมบัติ HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

1080i, 1080p (รองรับ HDCP)
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 2W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ระดับเสียง, 

เมนู, อินพุต, อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง, 
การแสดงขอมูลบนจอ

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

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

Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: <29.8W (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.): 547 x 433 x 201 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 351 x 547 x 68 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 596 x 495 

x 134 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 5.6 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 5.2 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 7.3 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 - 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 - 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 - 80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

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