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tal Clear
าพที่สมบูรณ์แบบจาก Philips 26TA1000 HDTV ซึ่งให้การแสดงผลที่ดีที่สุดและ
งภาพที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบสมจริง ขนาดกะทัดรัด การตั
ไว้ล่วงหน้า เทเลเท็กซ์แบบ 10 หน้า ซึ่งมากกว่าจอภาพ PC ถึงสองเท่า

ขึ้นเพื่อให้มีคุณภาพภาพดีที่สุด
CD ความละเอียดสูง, ระดับ WXGA ความละเอียด 1366 x 768p พิกเซล
tal Clear ช่วยเพิ่มความชัดลึกของภาพ
Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HDTV
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

สชัดเจน
บเสียง Virtual Surround เพื่อพลังเสียงสูงสุด

บบอย่างมีสไตล์
บบโฉบเฉี่ยวกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทุกห้อง

บบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ
rt Picture และ Smart Sound เพื่อปรับให้เข้ากับความชื่นชอบในการชมของคุณ
rt Text ขนาด 10 หน้า สำหรับการเข้าใช้ระบบเทเลเท็กซ์อย่างรวดเร็ว

ิทธิภาพสูง
-D ให้ภาพดิจิตอลที่ดีเยี่ยม
 

Philips
widescreen flat TV พร้อม 
Crystal Clear

26"
LCD HD Ready

26TA1000



 

ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความสว่าง: 500 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 600:1
• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion 

pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, 
การแก้ไขสีผิวได้โดยอัตโนมัติ, Black stretch, Blue 
stretch, Green enhancement, Progressive Scan, 
Smart Picture, White stretch

• การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกั
นการสะท้อนแสง

• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 170 / 170 องศา
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p

ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 5 W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: เสียงรอบทิศทางแบบจำลอง
• ระบบเสียง: Mono, สเตอริโอ

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2

สะดวกสบาย
• ง่ายต่อการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, 

การจูนด้วยระบบดิจิตอล PLL
• ใช้งานง่าย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ 

(AVL), ระบบควบคุมภาพอัจฉริยะ, ระ
บบควบคุมเสียงอัจฉริยะ

• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC19335016
• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์
• การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ซูมบทบรรยาย, 

Superwide, จอกว้าง, ซูม 14:9, ซูม 16:9
• ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม. (ที่ส่วนกลางด้านหลัง)
• การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คุมโดยผู้ปกครอง
• เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 10 หน้า

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL I, SECAM B/G, SECAM 

D/K

การเชื่อมต่อ
• AV 1: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video
• AV 2: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video
• AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, YPbPr
• เอาต์พุต AV: เสียง (L/R) x1, Composite (CVBS) x1
• สัญญาณเข้า HD: Audio L/R in, YPbPr
• PC: อินพุตเสียง PC 3.5 มม. x1, VGA-in D-Sub 

15HD
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Analog audio Left/Right in, DVI-

D
• หูฟัง: แจ๊คหูฟัง 3.5 มม.

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: < 100 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 2 W
• อุณหภูมิแวดล้อม: 5ฐC ถึง 40ฐC
• แหล่งจ่ายไฟ: 90-264 VAC, 50/60 Hz

ขนาด
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 12.7 กก.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (+แท่นวาง) (lb): 30 lb
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 

820 x 480 x 213 มม.
• ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (นิ้ว) (กว้าง x สูง x ลึก): 

32.3 x 18.9 x 8.4 นิ้ว

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่สำหรั

บรีโมทคอนโทรล, สายไฟ, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, 
คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

•

• รูปแบบคอมพิวเตอร์
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60Hz
800 x 600  56, 60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 720  60Hz
1280 x 768  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  60Hz
1080i  60Hz
Widescreen flat TV พร้อม Crystal Clear
26" LCD HD Ready

รายละเอียดเฉพาะ
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