
 

 

Philips
จอภาพ LCD IPS, 
แสงพื้นหลัง LED

E Line
23" (58.4 ซม.)
เทคโนโลยี MHL

237E4QHAD
จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

ท่ีมีเทคโนโลยี MHL
สัมผัสประสบการณความบันเทิงขนาดใหญจากอุปกรณมือถือของคุณ จอแสดงผล Philips 
ใหมท่ีมีเทคโนโลยี Mobile HD Link ชวยใหคุณดูวิดีโอรูปแบบ HD 
ไดหรือแสดงเน้ือหาอ่ืนไดโดยตรงจากอุปกรณมือถือ MHL ของคุณในขณะกําลังชารจไฟ

ความบันเทิงที่มากับ Mobile HD Link (MHL)
• เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับขอมูลที่ค ุณรับชมไดบนจอขนาดใหญ
• สาย MHL ที่เลือกได รองรับการเลน Video Audio HD
• ชารจอุปกรณมือถือของคุณขณะชมภาพยนต
• รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD
• เสียงทรงพลังดวยลําโพง 2x2 วัตต RMS
สุดยอดคุณภาพของภาพ
• เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกวางเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง
• จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณการรับชม
• TrueVision ใหคุณแนใจไดในคุณภาพของภาพขั้นสูง
• SmartImage Lite ยกระดับประสบการณการรับชม LCD
รูปแบบโฉบเฉี่ยว
• รูปแบบหรูหราบางเฉียบเขากับการตกแตงภายในบานของคุณไดเปนอยางดี
• แบล็คเชอรรี่เคลือบเงาหรูหรา
• ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย



 เทคโนโลยี MHL

Mobile High Definition Link (MHL) เปนเสียง/
วิดีโออินเตอรเฟซเคลื่อนที่สําหรับเช่ือมตอก ับโ
ทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณพกพาอื่นโดยตรง 
เพื่อการแสดงผลดวยความละเอียดสูง สายไฟ 
MHL 
ที่เลือกไดทําใหคุณสามารถเช่ือมตออุปกรณเค
ลื่อนที่ MHL 
ของคุณกับจอแสดงผลขนาดใหญจาก Philips 
MHLไดโดยงาย และชมวิดีโอ HD 
ดวยเสียงดิจิตอลแบบเต็มรูปเสมือนมีชีวิต 
ไมเพียงแตคุณสามารถสนุกกับเกมบนมือถือ 
รูปภาพ ภาพยนตร หรือแอปพลิเคชันตางๆ 
บนจอขนาดใหญ 
คุณสามารถชารจอุปกรณมือถือไดพรอมกัน 
ดังนั้นคุณจะไมเคยขาดพลังงานสํารอง

เทคโนโลยี IPS

จอแสดงผล IPS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเ
ปนพิเศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม 
จอแสดงผล IPS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใส
ไมเหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให IPS 
เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย ภาพยนตร 
และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชงานแบบมืออาชีพที่ตองการควา
มเที่ยงตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องตลอดเ
วลา

SmartImage Lite
SmartImage Lite 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณ SmartImage Lite 
สามารถเพิ่มความเปรียบตาง ความอิ่มตัวของสี 
และความคมชัดของภาพและวิดีโอไดอยางรวด
เร็วในแบบเรียลไทมดวยการกดเพียงปุมเดียว 
เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตาม
รูปแบบที่คุณเลือกไว

รองรับ HDMI

อุปกรณที่รองรับ HDMI 
มีฮารดแวรทั้งหมดที่จําเปนในการรับอินพุต 
อินเตอรเฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), 
สายเคเบิล HDMI ชวยใหสัญญาณวิดีโอดิจิตอล 
และเสียงคุณภาพสูงที่สงผานเคเบิลจากคอมพิวเ
ตอรหรือแหลง AV ทั้งหมด 
(รวมถึงกลองรับสัญญาณ, เคร่ืองเลน DVD, 
และเครื่องรับ A/V และกลองวิดีโอ)

ลําโพงสเตอริโอในตัว
คุณสามารถสนุกกับแอปพลิเคชันบันเทิงและสัง
คมดวยเสียงสเตอริโอ 
ลําโพงในตัวชุดนี้ไมเพียงใหเสียงที่ยอดเยี่ยม 
แตยังชวยขจัดความยุงเหยิงของสายไฟภายนอก
และประหยัดเนื้อที่บนโตะอีกดวย

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

TrueVision

TrueVision 
เปนเทคโนโลยีเฉพาะที่เปนกรรมสิทธของ 
Philips ที่ใชอัลกอริธึมขั้นสูง 
เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพ
ทําใหไดประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด 
Philips ยืนยันวาจอภาพ TrueVision 
ที่ออกจากโรงงานของเราจะไดรับการปรับแตงอ
ยางดีดวยระบบการทํางานนี้ 
ทําใหคุณไดรับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่ส
อดคลองกัน

ระบบควบคุมแบบสัมผัส

ระบบควบคุมแบบสัมผัสเปนไอคอนอัจฉริยะที่ไ
วตอสัมผัสซึ่งเขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ผูใชสามารถปรับจอภาพไดตามตองการ 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทําใหจอภาพของคุณดู
ทันสมัย

รูปทรงเพรียวบาง
รูปแบบหรูหราบางเฉียบเขากับการตกแตงภายใ
นบานของคุณไดเปนอยางดี
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: LCD IPS
• 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
• SmartResponse (ทั่วไป): 5 มิลลิวินาที (Grey to 

Grey)
• ความสวาง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 20,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.265 x 0.265 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Lite
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• MHL: 1080P @ 30Hz
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), HDMI (ดิจิตอล, 

HDCP), MHL-HDMI (ดิจิตอล, HDCP)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 2Wx2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage Lite, อินพุต, 

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

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

OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 28.6 วัตต (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.5 W
• โหมดปด: 0.3 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 547 x 420 x 193 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 547 x 335 x 37 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 600 x 500 

x 100 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 2.82 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 2.52 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.17 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: ขณะทํางาน: +12,000 

ฟุต (3,658 ม.), ขณะไมทํางาน: +40,000 ฟุต (12,192 
ม.)

• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 5.0, EPEAT 

Silver, RoHS, ปราศจากสารตะกั่ว, 
ปราศจากสารปรอท

• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 
100 %

มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

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

ตัวเครื่อง
• สี: แบล็คเชอรรี่
• เคลือบ: เงางาม
•

237E4QHAD/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED
E Line 23" (58.4 ซม.), เทคโนโลยี MHL

* ตองมีอุปกรณมือถือท่ีไดรับการรับรอง MHL และสาย MHL 
(ไมมีมาให) 
โปรดตรวจสอบเก่ียวกับความสามารถในการใชรวมก ันไดกับผูจําหนาย
อุปกรณ MHL

* การสแตนดบาย/ปดการประหยัดพลังงานของ ErP 
ไมสามารถใชงานไดกับการชารจ MHL

* สัญลักษณตัวอักษร "IPS" / 
เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของก ับเทคโนโลยีเปนของเจา
ของรายนั้นๆ

http://www.philips.com

