
 

 

Philips
จอภาพ LCD พรอม Ultra 
Wide-Color

E Line
24 (ชมภาพได 23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.)
Full HD (1920 x 1080)

246E7QDSB
สีสันสดใสสมจริง

ในดีไซนหรู
จอแสดงผลแบบจอกวางอันงดงามน้ีมาพรอมกับ Ultra Wide-Color 
จะมอบสีท่ีสมจริงในดีไซนสุดหรูเพ่ือความสวางสดใสในทุกบานหรือสํานักงาน

สุดยอดคุณภาพของภาพ
• Ultra Wide-Color ใหสีสันที่หลากหลายขึ้นเพื่อภาพที่สดใส
• เทคโนโลยีแบบมุมกวาง PLS ของจอ LED เพื่อภาพและสีที เที่ยงตรง
• จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด
• ลดอาการออนลาของดวงตาดวยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว
• SmartContrast ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิท
• SmartImage Lite สําหรับการตั้งคาภาพใหเหมาะสมเพื่อการใชงานที่งายดาย
รูปแบบโฉบเฉี่ยว
• ปุมเปดปดเมนู EasySelect สําหรับเขาใชเมนูบนหนาจออยางรวดเร็ว
• รูปแบบหรูหราบางเฉียบเขากับการตกแตงภายในบานของคุณไดเปนอยางดี
• ผิวเคลือบคุณภาพดีชวยยกระดับการตกแตงบานของคุณ
สัมผัสมัลติมีเดียที่สมจริง
• เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับขอมูลที่ค ุณรับชมไดบนจอขนาดใหญ



 เทคโนโลยี Ultra Wide-Color

เทคโนโลยี Ultra Wide-Color 
มอบสเปกตรัมสีที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใหภาพ
สวางสดใสยิ่งขึ้น "Color Gamut" ของ Ultra 
Wide Color 
ที่หลากหลายขึ้นซึ่งทําใหไดสีเขียวที่ดูเปนธรรม
ชาติยิ่งขึ้น สีแดงที่สดใสขึ้น และสีฟาที่เขมขึ้น 
ทําใหสื่อบันเทิง ภาพ 
และแมกระทั่งการทํางานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นไปพร
อมกับสีสันสดใสจากเทคโนโลยี Ultra Wide-
Color Technology

เทคโนโลยี PLS

จอแสดงผล PLS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเ
ปนพิเศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม 
แมกระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! 
จอแสดงผล PLS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใส
ไมเหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให 
PLS เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย 
ภาพยนตร และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชงานแบบมืออาชีพที่ตองการควา
มเที่ยงตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องตลอดเ
วลา

จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9

คุณภาพของภาพที่ไมอาจมองขาม 
จอแสดงผลทั่วไปใหภาพคุณภาพดี 
แตคุณอาจคาดหวังมากกวานั้น 
จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full 
HD 1920 x 1080 ดวยคุณภาพแบบ Full HD 
ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพรอมความสวา
งสูง 
ความเขมที่นาทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงใหการรับช
มภาพประดุจชีวิตจริง

เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

เนื่องจากวิธีการควบคุมความสวางบนหนาจอ 
LED Backlit 
ผูชมบางรายอาจรูสึกถึงการสั่นไหวบนหนาจอซึ ง
ทําใหดวงตาออนลา 
เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips 
นําโซลูชันใหมมาควบคุมความสวางและลดการ
สั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

SmartContrast

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

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

ปุมเปดปดเมนู EasySelect

ปุมเปดปดเมนู EasySelect 
ที่ถูกกําหนดไวอยางเหมาะสมจะชวยใหคุณปรับ
เปลี่ยนการตั้งคาจอภาพไดอยางรวดเร็วและงาย
ดายในเมนูการแสดงผลบนหนาจอ
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ไฮไลต
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: PLS LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 521.28 (H) x 293.22 (V)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 มิลลิวินาที (Gray to 

Gray)*
• ความสวาง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 20,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.272 x 0.272 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• ปราศจากการสั่นไหว: ใช
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Lite
• Color Gamut (ทั่วไป): NTSC 101.4% (CIE1976)*
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
• MHL: 1080P @ 30Hz
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D (ดิจิตอล, 

HDCP), MHL-HDMI (ดิจิตอล, HDCP)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): HDMI เสียงออก
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: เปด/ปดเครื่อง, เมนู, 

ระดับเสียง (สัญญาณเสียงออก HDMI), อินพุต, 
SmartImage Lite

• 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 8.1 / 8 / 7

ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 14.47 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 

EnergyStar 7.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.5 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 0.3 W (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 539 x 419 x 179 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 539 x 324 x 45 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 581 x 490 

x 102 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.18 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 2.61 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 5.13 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: 50,000 (ไมรวม Backlight) ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 7.0, EPEAT 

Silver, RoHS, ปราศจากสารตะกั่ว, 
ปราศจากสารปรอท

• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 
100 %

มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC 

Class B, CU-EAC, ไดรับการรับรองจากสถาบัน 
TCO, TUV/ISO9241-307, VCCI, C-tick, WEEE, 
CECP

ตัวเครื่อง
• สี: ดํา / ขาว / เงิน / ทอง / แดง
• เคลือบ: เงางาม
•
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รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD พรอม Ultra Wide-Color
E Line 24 (ชมภาพได 23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.), Full HD (1920 x 1080)

* จอภาพ Philips น้ีไดรับการรับรอง MHL อยางไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีอุปกรณ MHL ของคุณไมเช่ือมตอหรือทํางานผิดปกติ 
ใหตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ MHL 
ของคุณหรือตรวจสอบกับผูขายโดยตรงเพ่ือขอคําแนะนํา 
นโยบายของผูผลิตอุปกรณของคุณอาจตองการใหค ุณซื้อสายหรืออะแ
ดปเตอร MHL เฉพาะจากแบรนดของตนเพ่ือใหสามารถใชงานได

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

* การสแตนดบาย/ปดการประหยัดพลังงานของ ErP 
ไมสามารถใชงานไดกับการชารจ MHL

* โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org 
เพ่ือดูรายชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดท่ีใชงาน MHL ได 

* สาย HDMI แตกตางกันขึ้นอยูกับภูมิภาคและรุน
* คาเวลาการตอบสนองเทากับ SmartResponse
* NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122.7%

http://www.philips.com

