
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD, ระบบ 
PowerSensor แสงพื้นหลัง 
LED

B Line
23" (58.4 ซม.)
จอแสดงผล Full HD

231B4LPYCS
จอแสดงผลไดรับการออกแบบใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
มี PowerSensor ท่ีชวยประหยัดคาใชจายดานพลังงาน
จอแสดงผล LED PowerSensor ของ Philips 
ใชพลาสติกท่ีผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเคิล และ PVC ถึง 65% ท้ังยังปราศจากสาร 
BFR เหมาะสําหรับผลผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางแทจริง

การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• PowerSensor ชวยประหยัดพลังงานไดสูงสุด 80%
• การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซใชพลังงาน 0 วัตต
• การใชพลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเคิล 65% มาตรฐาน TCO Edge
ประสิทธิภาพเยี่ยม
• เทคโนโลยี LED ใหสีเปนธรรมชาติ
• DisplayPort ชวยใหการสงวิดีโอและเสียงผานเคเบิลยาวเพียงเสนเดียว
• ลําโพงสเตอริโอในตัวสําหรับมัลติมีเดีย
ออกแบบมาสําหรับทุกคน
• SmartErgoBase ใหคุณปรับแตงการวางหนาจอใหเหมาะกับการใชงานมากที่สุด
• ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงไดเพื่อความสะดวกสบายในการอานสูงสุด
งายตอการใชงาน
• การตั้งคาลวงหนา SmartImage สําหรับการตั้งคาภาพให เหมาะสมที่ใชงานไดอยางงายดาย
• USB Hub 2 พอรตเพื่อใหเช่ือมตอไดสะดวก



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

PowerSensor

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

DisplayPort
DisplayPort 
คือไดรฟเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีกา
รเชื่อมตอสองทางจากคอมพิวเตอรไปที่จอภาพโ
ดยไมมีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort 
มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 
15 เมตร และการสงขอมูลขนาด 10.8 Gbps/
วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกวามาตรฐาน DVI 
ทั่วไป 
ดวยประสิทธิภาพสูงสุดและไมมีระยะหนวงของ
ขอมูล 
ทําใหคุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่

รวดเร็วที่สุด ดวยคุณสมบัติเหลานี้ทําให 
DisplayPort 
เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใชงานทั่ว
ไปในสํานักงานหรือบาน 
แตยังรวมถึงการเลนเกมและรับชมภาพยนตรที่ต
 องการ การตัดตอวิดีโอ และอื่นๆ 
รวมถึงยังสามารถใชรวมกับอะแดปเตอรหลากห
ลายประเภทไดอีกดวย

SmartErgoBase

SmartErgoBase เปนแทนวางจอภาพ 
ซ่ึงใหความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามห
ลักสรีรศาสตร และมีระบบการจัดการสาย 
ผูใชสามารถปรับความสูงของแทนวาง ปรับหมุน 
ปรับเอียง และปรับมุมมองภาพ 
เพื่อใหไดตําแหนงจอภาพที่สะดวกตอการใชได
มากที่สุด 
ซ่ึงจะชวยลดความเมื่อยลาจากการทํางานตลอด
ทั้งวัน 
การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงชวยลดปญหา
สายพันกันและใหความเปนระเบียบเรียบรอยแ
ละเปนมืออาชีพ

ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําไปจ
นถึงระดับสูง

จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase 
ล้ํายุคทําใหคุณสามารถปรับระดับจอภาพใหต่ําเ

กือบชิดโตะไดเพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการ
ชม 
ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําสุดไปจนถึงร
ะดับสูงไดเปนการตอบโจทยของปญหาเมื่อคุณ
ใชแวนสองเลนส 
แวนสามเลนสและแวนเลนสโปรเกรสซีฟในกา
รทํางานกับคอมพิวเตอร 
ยิ่งไปกวานั้นมันทําใหผูใชสามารถปรับมุมมองข
องจอภาพและความสูงตามที่ตองการเพื่อลดควา
มออนลาและความตึงเครียด

ลําโพงสเตอริโอในตัว

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

พอรต USB 2.0 HUB 2 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
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ไฮไลต
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED
B Line 23" (58.4 ซม.), จอแสดงผล Full HD
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 23 นิ้ว / 58.4 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 509.18 (แนวนอน) x 286.41 

(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: 0.265 x 0.265 มม.
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

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

HDCP), VGA (อะนาล็อก)
• USB: USB 2.0 x 2
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 1.5 W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ระดับเสียง, 

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

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

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

OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: 110 มม.
• การหมุน: 90 องศา
• แทนหมุน/ บิดได: -65/65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• โหมด ECO: 15.3W (ทั่วไป)
• ในโหมดเปด: 24.2W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.1 วัตต
• โหมดปด: 

การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซใชพลังงาน 0 วัตต
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: 100-240VAC, 50-60Hz, ภายในตัว
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 547 x 507x 227 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 547 x 343 x 60 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 620 x 401 

x 167 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 4.89 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.07 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 7.01 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: PowerSensor, EnergyStar 

5.0, EPEAT Gold*, TCO Edge, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• พลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเ

คิล: 65%
• สารจําเพาะ: ปลอดสาร PVC / BFR, 

ปราศจากสารปรอท, ปราศจากสารตะกั่ว
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, 
TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

ตัวเครื่อง
• กรอบจอภาพดานหนา: สีเงิน
• กรอบจอภาพดานหลัง: ดํา
• สวนฐาน: สีเงิน
• เคลือบ: พื้นผิว
•

231B4LPYCS/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED
B Line 23" (58.4 ซม.), จอแสดงผล Full HD

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

http://www.philips.com

