
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง 
LED ท่ีมีระบบ ErgoSensor

P Line
24 นิ้ว (61 ซม.)
จอแสดงผล Full HD

241P4LRYEB
จอแสดงผล ErgoSensor เคร่ืองแรกของโลก

เพ่ือสถานท่ีทํางานท่ีใหสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานท่ีดี
นวัตกรรมจอภาพ ErgoSensor ของ Philips 
เปนจอแสดงผลอัจฉริยะเคร่ืองแรกของโลกท่ีสามารถแนะนําวิธีน่ังท่ีถูกหลักสรีรศาสตรในตําแหนง
หนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

ErgoSensor เพื่อใหถูกหลักสรีรศาสตรอยางที่สุด
• ErgoSensor เพื่อสุขภาพที่ดีกวาขณะทํางาน
• การตรวจจับทาทางและการแนะนําทาทางของคอที่ถูกตอง
• การแนะนําและระบบการวัดระยะหางในการรับชมที่เหมาะสม
• ตัวเตือนเวลาหยุดการใชงาน
• ประหยัดคาไฟฟาไดสูงสุด 80%
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซใชพลังงาน 0 วัตต
• การใชพลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเคิล 65% มาตรฐาน TCO Edge
• ปลอดสาร PVC-BFR
ออกแบบมาสําหรับทุกคน
• SmartErgoBase ใหคุณปรับแตงการวางหนาจอใหเหมาะกับการใชงานมากที่สุด
• ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงไดเพื่อความสะดวกสบายในการอานสูงสุด
งายตอการใชงาน
• การตั้งคาลวงหนา SmartImage สําหรับการตั้งคาภาพให เหมาะสมที่ใชงานไดอยางงายดาย



 ErgoSensor
Philips 
เชื่อวางานตองเหมาะกับคนและคนตองเหมาะกั
บงานนั้นๆ เชนกัน 
เพื่อสรางสถานที่ทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีคุ
ณภาพมากขึ้น Philips 
ไดพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมแรกของโล
กที่เรียกวา "ErgoSensor" 
ซ่ึงอยูในจอภาพเพื่อตรวจจับและวัดคาพฤติกรร
มของผูใช ระบบ ErgoSensor 
จะแนะนําผูใชถึงวิธีนั่งที่ถูกหลักสรีรศาสตร ในต
ำแหนงหนาจอคอมพิวเตอรของคุณดวยการปอน
กลับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับระยะหางการรับชม
ที่เหมาะสม 
ทาองศาของคอที่ถูกตองตามหลักสรีรศาสตรแล
ะการแนะนําเวลาหยุดการใชงาน 
และยังประหยัดพลังงานไดสูงสุดถึง 80% 
หากผูใชไมไดนั่งอยูบริเวณหนาจอโดยการปดก
ารใชงานจอภาพ

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร (Movie), เกม 
(Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 

ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีดวยการก
ดเพียงปุมเดียว!

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

TCO Edge
ใบรับรอง TCO Edge 
จะมอบใหกับผลิตภัณฑที่ผานโปรแกรมการทด
สอบเพื่อรับฉลากการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เพื่อที่จะใหผานขอกําหนดของ TCO 
มีขอบังคับไววาผลิตภัณฑตองใชพลาสติกที่ผา
นการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเคิลอยาง
นอย 65% ซึ่งทําใหประหยัดพลังงานไปดวย 
ใชวัสดุที่เปนสารอันตรายในปริมาณนอยที่สุด 
ใชบรรจุภัณฑที่สามารถนํามารีไซเคิลได 100% 
และออกแบบมาใหงายตอการรีไซเคิลตามขอก
ำหนดอื่นๆ คุณสามารถมั่นใจไดวาจอภาพของ 
Philips 
ผลิตดวยเทคโนโลยีที่ล้ําหนาที่สุดและดีที่สุดใน
กลุมผลิตภัณฑ ICT 
ซ่ึงทําใหทั้งคุณและโลกของเราไดรับประโยชน 
ขณะเดียวกันก็ชวยใหคุณรวมรับผิดชอบตอโลก
ดวยการซ้ือผลิตภัณฑ IT 
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ปลอดสาร PVC-BFR
จอภาพของ Philips 
รุนนี้ไมมีสารหนวงไฟประเภทโบรมีน 
และโพลิไวนิลคลอไรด (ไมมีสาร PVC-BFR)

ไมมีการสิ้นเปลืองพลังงาน
แคเพียงกดสวิตซใชพลังงาน 0 
วัตตซึ่งออกแบบใหอยูดานหลังของจอภาพเพื่อค
วามสะดวกสบาย 
คุณสามารถปดการเชื่อมตอไฟ AC 
กับจอภาพไดอยางสมบูรณแบบ 
ทําใหการใชพลังงานเปนศูนยทั้งยังชวยลดปริมา
ณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดอีกดวย
241P4LRYEB/00

ไฮไลต
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED
P Line 24 นิ้ว (61 ซม.), จอแสดงผล Full HD



ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 24 นิ้ว / 61 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 531.4 (แนวนอน) x 298.9 

(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: 0.276 x 0.276 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 4
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 1.5Wx2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ระดับเสียง, 

Ergo, 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: 130 มม.
• การหมุน: 90 องศา, ตามเข็มนาฬิกา, หมุนอัตโนมัติ
• แทนหมุน/ บิดได: -65/+65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• โหมด ECO: 12.3 W (ทั่วไป)
• ในโหมดเปด: 21.5 W (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.): 565 x 518 x 220 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 565 x 352 x 55 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 605 x 442 

x 252 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 6.35 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.20 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 8.80 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: ErgoSensor, EnergyStar 

5.0, EPEAT Gold*, TCO Edge, TCO 5.2, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• พลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเ

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

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

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

ตัวเครื่อง
• กรอบจอภาพดานหนา: ดํา
• กรอบจอภาพดานหลัง: ดํา
• สวนฐาน: ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED
P Line 24 นิ้ว (61 ซม.), จอแสดงผล Full HD

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