
 

 

Philips
จอ LCD ท่ีมี HDMI , Audio

E-line จอกวาง 61 ซม. (24")
1920x1080 Full HD

244E1SW
จอระบบ HDMI ขนาดใหญเพื่อความเพลิดเพลินแบบ 
Full-HD
เติมความสนุกใหตัวคุณดวยประสิทธิภาพของ 16:9 Full HD 1080p! ผสานกับอินพุต HDMI และ 
DVI, พลังเสียงสเตอริโอท่ีรวมไวภายใน และผิวเคลือบมันท่ีสวยงาม ท้ังหมดน้ีทําใหจอ 244E1 
พรอมสรางความบันเทิงใหกับคุณ

คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p
• อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ใหภาพไวดสกรีนที่ดีเยี่ยมสําหรับเกมสและวิดีโอ
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
• SmartContrast 25000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไม นาเช่ือ
การออกแบบที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• ผิวเคลือบมันเสริมการตกแตงของคุณ
สัมผัสสุดยอดมัลติมีเดีย
• รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณมัลติมีเดีย
• ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณแบบมัลติมีเดีย
สะดวกยิ่งขึ้น
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3



 จอ LCD Full HD 1920x1080p
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเ
จน 
เพื่อใหผูชมไดสัมผัสกับสีที่สม่ําเสมอซึ่งเปนปร
ะสบการณที่นาจดจํายิ่ง 
ผูชมจะไดรับความเพลิดเพลินจากวิดีโออยางที 
ไมมีใครเทียบไดดวย Color Gamut 
และภาพที่คมชัดรอบทิศ

อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดสวนความกวางของ
ภาพวิดีโอตอความสูง 
อัตราการจัดมุมมองไวดสกรีน 16:9 
ถือเปนมาตรฐานสากลสําหรับโทรทัศนความละ
เอียดสูงและโทรทัศนระบบดิจิตอลของยุโรป 
การใชอัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 
ทําใหแสดงภาพสําหรับเกมสและวิดีโอไดอยาง
โดดเดน 
โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งดานบนและลางของ
ภาพ 
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดสวนของภาพเพื่อใหเขา
กันกับจอที่ใชสัดสวนอื่น

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

อัตราสวน SmartContrast 25000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 

การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

รองรับ HDMI

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

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

ระบบควบคุมแบบสัมผัส

ระบบควบคุมแบบสัมผัสเปนไอคอนอัจฉริยะที่ไ
วตอสัมผัสซึ่งเขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ผูใชสามารถปรับจอภาพไดตามตองการ 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ระบบควบคุมแบบสัมผัสทําใหจอภาพของคุณดู
ทันสมัย

ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ 
Philips ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 
อีกคร้ัง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับก
ารทํางานกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวด
สกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผล
โหมดเนทีฟแบบ 4:3
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 23.6 นิ้ว / 59.95 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.272 x 0.272 มม.
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• ความสวาง: 300 cd/m²
• SmartContrast: 25000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60 Hz
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D, HDMI
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• เครื่องเสียงในตัว: 2 W x 2
• ความสะดวกสําหรับผูใช: อินพุต, ระดับเสียง, เมนู, 

อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), โปรตุเกส, ตุรก ี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีน้ําเงิน, สแตนดบาย/รอทํางาน -สีน้ําเงิน (กะพริบ)
• ในโหมดเปด: <30.9W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
• โหมดปด: < 0.5 W
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 400 x 561 x 210 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 336 x 561 x 68 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 404 x 620 

x 168 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 5.4 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 5.0 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 7.2 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

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