
 

 

Philips
จอภาพ LCD, ระบบ 
SmartImage แสงพื้นหลัง 
LED

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

241S4LSB
การผลิตผลิตภัณฑที่มีความยั่งยืน

ดวยจอแสดงผล LED ท่ีประหยัดพลังงาน
จอแสดงผล LED ของ Philips ใชวัสดุรีไซเคิลและ PVC ถึง 25% ทั งยังปราศจากสาร BFR 
เหมาะสําหรับผลผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางแทจริง

การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• การใชวัสดุรีไซเคิล 25% ในการผลิตดวยการรับรอง EPEAT Gold
• ปลอดสาร PVC-BFR
• บรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได 100%
• ปลอดสารปรอท
• SmartPower: ประหยัดพลังงานไดมากถึง 50%
• 0.1 วัตตในโหมด Soft-Off
ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
• เทคโนโลยี LED ใหสีเปนธรรมชาติ
• SmartContrast ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิท
• TrueVision ใหคุณแนใจไดในคุณภาพของภาพขั้นสูง
งายตอการใชงาน
• ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย
• การตั้งคาลวงหนา SmartImage สําหรับการตั้งคาภาพให เหมาะสมที่ใชงานไดอยางงายดาย
• SmartControl เพื่อการปรับคาหนาจอประสิทธิภาพสูงที่ใชงานไดอยางงายดาย



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

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!

SmartContrast

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

TrueVision

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

EPEAT Gold
จอแสดงผล Philips ที่ไดรับการรับรอง EPEAT 
GOLD ชวย 
ปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกันการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภา
พสูงสุดทําใหลดการแผรังสีที่มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก 
โปรแกรม EPEAT ชวยผูซื้อในการประเมิน 

เปรียบเทียบ 
และเลือกผลิตภัณฑจอแสดงผลตามขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมโดยยึดตามเกณฑดานสิ่งแวดลอ
ม 51 ขอ 
ที่ไดรับการปรับปรุงโดยมติของผูถือหุนซึ่งไดรับ
การสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง 
GOLD สรางความมั่นใจวา 30% 
ของพลาสติกที่ใชงานแลวเปน Post Consumer 
Resin (วัสดุรีไซเคิล) 
เปนการสรางความมั่นใจวาไดลดการใชวัสดุที เป
นพิษและขยะที่เปนอันตราย ทั้งนี้ EPEAT Gold 
มีผลกับผลิตภัณฑ Philips 
ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑเทานั้น โปรดเยี่ยมชม 
www.epeat.net 
สําหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุ
ณ

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

ปลอดสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซ่ึงเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยแ
ละสัตวมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงการกําจัดทิ้ง

SmartPower
SmartPower 
คือเทคโนโลยีปญญาประดิษฐอันชาญฉลาดซ่ึง
ทําการวิเคราะหเนื้อหาของภาพบนหนาจอเพื่อป
ระหยัดพลังงาน 
สามารถควบคุมความเขาของแสงพื้นหลังไดโดย
อัตโนมัติและกําหนดลวงหนาไดเพื่อลดการใชพ
ลังงานไดถึง 50% 
เพื่อชวยลดคาใชจายทั่วไปดานพลังงาน

SmartControl 
เพื่อการปรับคาไดงายดาย
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับปรับประสิทธิภา
พและตั้งคาตางๆ ของจอแสดงผล Philips 
นําเสนอสองทางเลือกใหกับผูใชในการปรับแตง
คาจอแสดงผล โดยเลือกเมนู On Screen Display 
แบบหลายระดับผานปุมบนจอภาพ 
หรือใชซอฟตแวร Philips SmartControl 
เพื่อปรับแตงคาตางๆ 
ของจอแสดงผลไดงายในแบบที่คุณคุนเคย
241S4LSB/00

ไฮไลต
จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED
S Line 24 นิ้ว (61 ซม.), จอแสดงผล Full HD
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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: DVI-D (ดิจิตอล, HDCP), VGA 

(อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ความสวาง, 

SmartPower, เมนู, เปด/ปดเครื่อง
• ซอฟตแวรควบคุม: SmartControl Premium
• ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอรแลนด, 

อังกฤษ, ฟนนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, 
อิตาลี, ญ่ีปุน, เกาหลี, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, 
จีน (แผนดินใหญ), สเปน, สวีเดน, จีน (ไตหวัน), 
ตุรกี, ยูเครน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 
ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista

ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• โหมด ECO: 9.5 วัตต (ทั่วไป)
• ในโหมดเปด: 17.25 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 

EnergyStar 7.0)

• โหมดสแตนดบาย: 0.1 วัตต (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0.1 วัตต (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 565 x 442 x 207 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 565 x 353 x 61 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 604 x 476 

x 138 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 4.10 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.45 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 5.83 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 7.0, EPEAT 

Gold*, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• วัสดุรีไซเคิล: 25%
• สารจําเพาะ: ปลอดสาร PVC / BFR, 

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

cETLus, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV 
Ergo, TUV/GS, WEEE, ไดรับการรับรองจากสถาบัน 
TCO

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

241S4LSB/00

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

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

http://www.philips.com

