
 

 

Philips
จอภาพ LCD แบบโคง 
พรอม Ultra Wide-Color

E Line
24 (ทแยง 23.6" / 59.9 ซม.)
1920 x 1080 (Full HD)

248E9QHSB
สีอันนาตื่นตาตื่นใจ 

ท่ีสุดของความดื่มด่ํา
พบกับสุดยอดประสบการณการรับชมจอภาพโคง Philips Curved โดยจอภาพโคงแบบ E-Line 
ขนาด 24 น้ิวสามารถมอบความต่ืนตาต่ืนใจใหกับคุณไดดวยภาพท่ีมีคุณภาพระดับ Full HD 
สวนเทคโนโลยี Ultra Wide-Color ก็มอบคุณภาพสีท่ีแตงแตมใหภาพของคุณดูราวกับมีชีวิตข้ึนมา!

ดีไซนโคงไดแรงบันดาลใจจากโลกรอบตัวเรา
• ดีไซนจอแสดงผลแบบโคงเพื่อประสบการณที่นาด ื่มด่ํา
สุดยอดคุณภาพของภาพ
• Ultra Wide-Color ใหสีสันที่หลากหลายขึ้นเพื่อภาพที่สดใส
• จอแสดงผล VA ใหภาพที่ยอดเยี่ยมดวยมุมมองการรับชมที่กวางขึ้น
• จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด
• ไดเกมเพลยที่เนียนชัดอยางงายดายดวยเทคโนโลยี AMD FreeSync™
คุณสมบัติออกแบบมาเพื่อคุณ
• หนาจอขอบบางเพื่อรูปลักษณที่ดูไรรอยตอ
• ลดอาการออนลาของดวงตาดวยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว
• โหมด LowBlue เปนมิตรตอการทํางานที่ตองใชสายตา
• HDMI รองรับการเชื่อมตอดิจิตอลอเนกประสงค
ใหทุกวันของคุณชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ตรงตามมาตรฐานสากลซ่ึงเปนที่ยอมรับ
• การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ําชวยประหยัดคาไฟฟา



 ดีไซนจอแสดงผลแบบโคง

จอภาพเดสกท็อปใหประสบการณแบบผูใชสวน
บุคคล ดีไซนโคงสวยงามลงตัว 
โดยจอโคงไมเพียงใหความรูสึกที่นาพึงพอใจแต
ยังคงความดื่มด่ําอยางละเอียดออน 
ซ่ึงโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโตะ

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

จอแสดงผล VA

จอแสดงผล VA LED จาก Philips ใชเทคโนโลยี 
Multi-Domain Vertical Alignment 

ล้ํายุคที่มีอัตราความเปรียบตางคงที่ในระดับท ี่สูง
มากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเปนพิเศษ 
ขณะที่การนําไปใชในสํานักงานทั่วไปนั้นเนนค
วามงายและไมซับซอนยุงยาก 
จอแสดงภาพนี้เหมาะอยางยิ่งสําหรับการแสดงรู
ปภาพ การเบราสเว็บ ภาพยนตร การเลนเกม 
และการประยุกตใชทางกราฟกตามที่ตองการ 
และดวยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอ
ยางเหมาะสมทําใหคุณสามารถรับชมในมุมมอง
ที่กวางเปนพิเศษถึง 178/178 องศา 
และใหภาพที่คมชัด

จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9

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

การเลนเกมที่เนียนชัดเปนพิเศษ

การเลนเกมไมควรเปนตัวเลือกระหวางเกมเพล
ยหยาบๆ หรือเฟรมที่ขาดๆ หายๆ 
แตดวยจอภาพใหมของ Philips 
จะไมเปนแบบนั้น 
รับประสิทธิภาพที่คลองตัวและไรขอผิดพลาดใ
นทุกๆ อัตราเฟรมดวยเทคโนโลยี AMD 

FreeSync™ 
ที่รีเฟรชภาพไดอยางรวดเร็วเรียบเนียนและเวล
าตอบสนองที่เร็วเปนพิเศษ

ขอบจอแบบ UltraNarrow

จอแสดงผลใหมจาก Philips 
มีขอบจอที่บางเปนพิเศษซึ่งชวยลดสิ่งรบกวนให 
เหลือนอยที่สุดและเพิ่มพื้นที่การมองภาพใหมาก
ที่สุด 
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการตั้งคาจอแสดงผลแบบ
หลายหนาจอหรือการตั้งคาหนาจอแบบไทล เชน 
การเลนเกม การออกแบบกราฟก 
และการใชงานแบบมืออาชีพ 
ขอบจอที่บางเปนพิเศษนี้ใหความรูสึกเหมือนก ับ
การใชหนาจอขนาดใหญเพียงจอเดียว

เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

เนื่องจากวิธีการควบคุมความสวางบนหนาจอ 
LED Backlit 
ผูชมบางรายอาจรูสึกถึงการสั่นไหวบนหนาจอซึ ง
ทําใหดวงตาออนลา 
เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips 
นําโซลูชันใหมมาควบคุมความสวางและลดการ
สั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น
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ภาพ/การแสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: VA LCD
• เทคโนโลยี AMD FreeSync™
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.
• การเคลือบจอแสดงผล: ลดแสงสะทอน 3H 

ความทึบแสง 25%
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 521.4 (H) x 293.3 (V) - 

ที่สวนโคง 1500R*
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดสูงสุด: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 4 มิลลิวินาที (Gray to 

Gray)*
• ความละเอียดพิกเซล: 93 PPI
• ความสวาง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 3000:1
• SmartContrast: 20,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.272 x 0.272 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• ปราศจากการสั่นไหว
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Game
• Color Gamut (ทั่วไป): NTSC 102%*, sRGB 121%*
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 76 Hz 

(V)
• sRGB
• โหมด LowBlue
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), HDMI 1.4 x 1
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): HDMI เสียงออก
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: เปด/ปดเครื่อง, เมนู, 

ความสวาง, อินพุต, SmartImage Game
• ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอรแลนด, 

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

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

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

ขาตั้ง
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 31.30 วัตต (ทั่วไป)
• โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: < 0.3 วัตต (ทั่วไป)
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 537 x 412 x 190 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 537 x 325 x 37 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 601 x 481 

x 175 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.07 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 2.80 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.87 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 ถึง 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ถึง 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: ขณะทํางาน: +12,000 

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

• MTBF: 50,000 ชม. (ไมรวม Backlight) ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS, 

ปราศจากสารปรอท, WEEE
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: FCC Class B, CU-EAC, 

TUV/ISO9241-307, CB, เครื่องหมาย CE
ตัวเครื่อง
• สี: สีดํา / สีเงิน
• เคลือบ: เงางาม
•

248E9QHSB/67

รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD แบบโคง พรอม Ultra Wide-Color
E Line 24 (ทแยง 23.6" / 59.9 ซม.), 1920 x 1080 (Full HD)

* รัศมีความโคงของจอภาพเปนหนวย มม.
* ความละเอียดสูงสุดใชไดสําหรับอินพุต HDMI เทาน ั้น
* คาเวลาการตอบสนองเทากับ SmartResponse
* ระบบสี NTSC เปนไปตามมาตรฐาน CIE1976
* ระบบสี sRGB เปนไปตามมาตรฐาน CIE1931
* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ AMD, โลโก AMD 

Arrow, AMD FreeSync™ 
การใชโลโกและช่ือรวมกันดังกลาวเปนเคร่ืองหมายการคาของ 
Advanced Micro Devices, Inc. ช่ือผลิตภัณฑอื่นๆ 
ท่ีใชในเอกสารน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือระบุตัวตนเทาน้ันและอาจเปนเคร่ื
องหมายการคาของบริษัทท่ีเก่ียวของ

* จอภาพอาจดูแตกตางจากในภาพ

http://www.philips.com

