
 

 

Philips 4000 series
จอแสดงผล HD พรอม 
Digital Crystal Clear

60 ซม. (24")
ทีวี LED
DVB-T/T2
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รอม Digital Crystal Clear
ีท่ีใชสําหรับทุกบาน Philips 4000 ซีร่ีส Slim LED TV พรอมเทคโนโลยีประมวลผลภาพ Digital 
ystal Clear รวมถึงจูนเนอรดิจิตอลติดต้ังในตัว และการเชื่อมตอ HDMI 
ะมอบประสบการณการรับชมและความสะดวกสบายท ี่ยอดเย่ียมท่ีสุด

ความบางเบาอันสวยงาม
• ขาตั้งสวนกลางที่มีโลหะแทและการขัดผิวโครเม ียม
ใหภาพคมชัด สีสันสดใสทุกเวลา
• Digital Crystal Clear for precision you’ll want to share
• ดัชนีประสิทธิภาพของภาพเพื่อทุกองคประกอบการรับชมที่ดีกวา
การรับชมโทรทัศนที่สะดวกสบายของคุณ
• อินพุต HDMI สองชุดพรอม Easylink เพื่อการเชื่อมตอในตัว
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดีย



 ขาตั้งสวนกลาง
นักออกแบบของเราผสมผสานขาตั้งเพรียวบาง
พิเศษเขากับแผนฐานแบบมีมุมที่มีผิวโลหะขัดเ
งา 
เพื่อสรางรูปลักษณสดใหมที่จะชวยแตงเติมบ าน
สมัยใหมทุกหลัง

อินพุต HDMI 2 ชุดพรอม Easylink
หลีกเลี่ยงปญหาสายพันกันดวยสายเคเบิล 
HDMI 
แบบเสนเดียวที่สงทั้งสัญญาณภาพและเสียงจา
กอุปกรณของคุณไปยังทีวี สายเคเบิล HDMI 
ใชสัญญาณที่ไมไดบีบอัดเพื่อใหมั่นใจวาจะถาย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหลงขอมูลไปที่จอภา
พ พรอมดวย Philips Easylink 
ที่ชวยใหคุณควบคุมการทํางานสวนใหญของทีวี, 
DVD, Blu-ray, กลองรับสัญญาณ 

หรือระบบโฮมเธียเตอรไดดวยรีโมทคอนโทรลเ
พียงอันเดียว

USB (ภาพถาย, เสียงเพลง, วิดีโอ)
แบงปนความสนุกไดงายๆ 
เพียงเชื่อมตอหนวยความจํา USB, กลองดิจิตอล, 
เครื่องเลน mp3 หรืออุปกรณมัลติมีเดียอื่นๆ 
เขากับพอรต USB 
ที่ดานขางทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ า
ย วิดีโอและดนตรี 
ดวยเบราเซอรเนื้อหาบนจอภาพที่ใชงานงาย

Digital Crystal Clear
Philips สรางสรรค Digital Crystal Clear 
มาเพื่อภาพที่เปนธรรมชาติจากทุกแหลงสัญญา
ณ ไมวาคุณจะเพลิดเพลินกับรายการโปรด 
ภาพยนตร ขาว หรือแมแตมีเพื่อนมาคางคืนดวย 

คุณจะไดภาพที่มีความเขม สี 
และความคมชัดที่ดีที่สุด

ดัชนีประสิทธิภาพของภาพ
ดัชนีประสิทธิภาพของภาพผสานเทคโนโลยีจอ
แสดงผลและการประมวลผลภาพขั้นสูงของ 
Philips 
เพื่อปรับปรุงองคประกอบการมองเห็นใหดียิ่งข ึ้น 
ไมวาจะเปนความคมชัด การเคลื่อนไหว 
ความเปรียบตาง และสี 
ไมวาจะมาจากแหลงสัญญาณใด 
คุณจะไดภาพที่คมชัดทุกรายละเอียดและความ
ลึกที่ยอดเยี่ยม สีดําที่เขมที่สุด สีขาวที่สว างที่สุด 
และสีที่สดใส สมจริง 
รวมถึงโทนสีผิวธรรมชาติที่ดูมีชีวิตชีวาทุกคร ั้ง
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ไฮไลต
จอแสดงผล HD
60 ซม. (24") ทีวี LED, DVB-T/T2



2, MPEG-4 •
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3/16:9
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
การโตตอบอัจฉริยะ
• โปรแกรม: การบันทึก USB*
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• การปรับรูปแบบหนาจอ: พอดีกับหนาจอ, 4:3, 

จอกวาง, 16:9
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 8 วัตต
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround
การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 2
• จํานวนชอง USB: 1
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1
• จํานวนการเช่ือมตอ AV: 1
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, Audio in 

(VGA/DVI), ชองสัญญาณออกของหูฟง, PC-In VGA
• คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): สแตนดบายระบบ, 

เลนดวยปุมเดียว
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-

• การสนับสนุนรูปแบบบทบรรยาย: .AAS, .SRT
• รูปแบบการเลนเพลง: AAC, MP3, MPEG1 L1/2
• รูปแบบการเลนภาพ: JPEG, BMP, PNG
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1366x768 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2
• โปรแกรมตารางรายการทีวี*: 

ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส 8 วัน
• อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 110 - 240 V 50/60Hz
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 550 x 327 x 66 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

550 x 360 x 156 มม.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 100 x 100 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 2.3 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 2.5 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 3.5 กก.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, ที่วางบนโตะ, สายไฟ, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช
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