
 

 

Philips Brilliance
จอภาพ LCD 
พรอมเว็บแคม, MultiView

Quad HD
27" (68.6 ซม.)
จอแสดงผล 2560 x 1440

272P4QPJKES
ภาพชัดสดใสดุจคริสตัลเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด

ดวย MultiView
จอภาพ Philips คุณภาพระดับมืออาชีพเครื่องน้ีมอบภาพ Crystalclear Quad ระดับ HD 2560x1440 
ทั้งยังมี MultiView ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยการเช่ือมตอและดูแบบสองสวน 
และมาพรอมเว็บแคมซ่ึงชวยประหยัดเงินและเวลา

ประสิทธิภาพอันดีเยี่ยม
• เทคโนโลยี IPS เพื่อสีสันที่ครบครันและมีมุมการด ูที่กวางขวาง
• ภาพชัดสดใสดวยความละเอียด Quad HD 2560x1440 พิกเซล
• MultiView ทําใหสามารถเชื่อมตอและดูแบบสองสวนในเวลาเดียวกันได
• เว็บแคมพรอมไมโครโฟนสําหรับการเช่ือมตอและการประสานงาน
• SmartConnect พรอม HDMI, พอรตจอแสดงผลและ Dual link DVI
• พอรตจอแสดงผลสําหรับการใชงาน Daisy Chain Multi-Display
• USB 3.0 ทําใหสามารถถายโอนขอมูลไดอยางรวดเร็วและการชารจสมารทโฟน
• ลําโพงสเตอริโอในตัวสําหรับมัลติมีเดีย
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
• PowerSensor ชวยประหยัดพลังงานไดสูงสุด 80%
• การใชพลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเคิล 65% มาตรฐาน TCO Edge
ออกแบบมาสําหรับทุกคน
• SmartErgoBase ใหคุณปรับแตงการวางหนาจอใหเหมาะกับการใชงานมากที่สุด
• ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงไดเพื่อความสะดวกสบายในการอานสูงสุด



 เทคโนโลยี IPS

จอแสดงผล IPS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเ
ปนพิเศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม 
แมกระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! 
จอแสดงผล IPS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใส
ไมเหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให IPS 
เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย ภาพยนตร 
และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชแอปพลิเคชันมืออาชีพที่ตองกา
รความเที่ยงตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องต
ลอดเวลา

ภาพชัดสดใส

จอภาพ Philips ลาสุดนี้นําเสนอภาพแบบ 
Crystalclear, Quad HD 2560x1440 หรือ 
2560x1080 พิกเซล 
ใชแผงประสิทธิภาพสูงซ่ึงใหความหนาแนนพิกเ
ซลสูง 
สามารถเลนภาพจากแหลงภาพแบบแบนดวิธสูง 
เชน Displayport, HDMI, Dual link DVI 
จอภาพใหมเหลานี้จะทําใหรูปภาพและกราฟฟก
มีชีวิตชีวาขึ้นมา 
ไมวาคุณจะเปนมืออาชีพที่ตองการรายละเอียด
อยางสูงยิ่งสําหรับโซลูช่ัน CAD-CAM 
การใชแอปพลิเคชันกราฟฟกแบบ 3D 
หรือตัวชวยทางการเงินในการทํางานกับสเปรดชี
ตขนาดใหญ จอภาพ Philips จะใหภาพแบบ 
Crystalclear กับคุณ

PowerSensor

PowerSensor คือ 'เซนเซอรตรวจจับบุคคล' 
ทําหนาที่สงและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไมเป
นอันตรายเพื่อตรวจสอบวามีผูใชอยูหรือไมและ
จะลดความสวางของหนาจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
ผูใชออกหางจากโตะทํางาน 
สามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 80 
เปอรเซ็นต และยืดอายุการใชงานของหนาจอ

Webcam
ดวยไมโครโฟนและเว็บแคมในตัวจะชวยใหคุณ
สามารถดูและสื่อสารกับเพื่อนรวมงานและลูกค
าของคุณ การใชงานงายๆ 
นี้จะชวยใหคุณประสานงานและแบงปน 
ประหยัดทั้งเวลาและการเดินทางอันมีคาที่อาจท
ำใหเกิดคาใชคาใชจาย

เทคโนโลยี MultiView
ดวยความละเอียดสูงพิเศษของจอภาพ Philips 
MultiView 
คุณจึงสามารถสัมผัสโลกแหงการเช่ือมตอในวิธี
ที่สะดวกสบายไมวาที่ทํางานหรือที่บาน 
MultiView 
ทําใหสามารถเช่ือมตอและดูแบบสองสวนเพื่อใ
หคุณสามารถใชงานอุปกรณสองอยาง เชน PC 
และโนตบุคแบบเรียงคูกันพรอมๆ กัน 
ทําใหการทํางานหลายๆ 
อยางที่ซับซอนพรอมกันเปนเร่ืองงาย 
สามารถดูถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลจากกล
องรับสัญญาณของคุณดานขวา 
ขณะทองอินเตอรเน็ตจากโนตบุคของคุณดานซ
ายเปนเรื่องงาย 
คุณอาจตองการจับตาดูการถายทอดสดรายการข
าวพรอมกับฟงเสียงในหนาตางขนาดเล็กขณะที่
ทํางานกับบล็อกลาสุดของคุณ

พอรตจอแสดงผลพรอม Daisy Chain
จอภาพ Philips 
นี้ใชพอรตแสดงผลที่มีเทคโนโลยี 1.2a Multi 
Stream Transport (MST) พรอมดวย HBR2 

ที่ถายโอนขอมูลไดมากสองเทาเปน 21.6 Gbps 
ทําใหสามารถเช่ือมตอหลายจอภาพแบบ Daisy 
Chain ได 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคุณเปนอย
างมาก 
ความสามารถการเชื่อมตอหลายจอภาพแบบ 
Daisy Chain ทําใหจอภาพ Philips 
นี้เหมาะสมเปนพิเศษสําหรับใชในดานการเงิน 
การธนาคาร หองควบคุม 
และลักษณะการใชงานอื่นๆ ที่คลายกัน 
เพื่อใชงานคุณสมบัตินี้การดกราฟฟก PC 
ของคุณตองไดรับการรับรอง DP1.2 
พรอมตัวเลือก MST สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดไปที่ http://www.displayport.org/

SmartConnect
ดวยทางเลือกการเชื่อมตออันหลากหลาย 
จอภาพ Philips 
เหลานี้มาพรอมความสามารถในการเชื่อมตอ 
เชน Dual link DVI, พอรตการแสดงผล, 
ตัวเชื่อมตอ Universal HDMI 
ทําใหคุณเพลิดเพลินกับภาพและเสียงความละเ
อียดสูงที่ไมมีการบีบอัด ตัวเลือก USB 3.0 
รับประกันการถายโอนขอมูลความเร็วสูงขณะมี
ความหลากหลายในการเชื่อมตอ 
ไมวาคุณจะมีแหลงภาพและเสียงจากไหน 
คุณสามารถมั่นใจไดวาจอภาพ Philips 
นี้จะทําใหการลงทุนของคุณคุมคาไปเปนเวลาย
าวนาน!

SmartErgoBase

SmartErgoBase เปนแทนวางจอภาพ 
ซ่ึงใหความสะดวกสบายในการดูภาพที่ตรงตามห
ลักสรีรศาสตร และมีระบบการจัดการสาย 
ผูใชสามารถปรับความสูงของแทนวาง ปรับหมุน 
ปรับเอียง และปรับมุมมองภาพ 
เพื่อใหไดตําแหนงจอภาพที่สะดวกตอการใชได
มากที่สุด 
ซ่ึงจะชวยลดความเมื่อยลาจากการทํางานตลอด
ทั้งวัน 
การจัดการสายที่มีประสิทธิภาพสูงชวยลดปญหา
สายพันกันและใหความเปนระเบียบเรียบรอยแ
ละเปนมืออาชีพ
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ไฮไลต
จอภาพ LCD พรอมเว็บแคม, MultiView
Quad HD 27" (68.6 ซม.), จอแสดงผล 2560 x 1440
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: เทคโนโลยี IPS
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 27 นิ้ว / 68.6 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 596.74 (H) x 335.66 (V)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 2560 x 

1440 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 6 มิลลิวินาที (Gray to 

Gray)*
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1000:1
• SmartContrast: 20,000,000 :1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.233 x 0.233 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 M (True 8 bit)
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 90 kHz (H) / 56 - 75 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• USB: USB 3.0 x 3
• สัญญาณอินพุต: DVI-Dual Link (ดิจิตอล, HDCP), 

DisplayPort, HDMIx2
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 2Wx2
• เว็บแคมในตัว: กลองถายรูป 2.0 

เมกะพิกเซลพรอมดวยไมโครโฟนและสัญญาณไฟ 
LED

• MultiView: โหมด PIP/PBP, อุปกรณ 2x
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, เมนู, 

Multiview, เปด/ปดเครื่อง, ผูใช
• ซอฟตแวรควบคุม: SmartControl Premium
• ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอรแลนด, 

อังกฤษ, ฟนนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, 
อิตาลี, ญ่ีปุน, 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 8/7/XP

ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: 150 มม.
• การหมุน: 90 องศา
• แทนหมุน/ บิดได: -65/65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา

กําลังไฟ
• โหมด ECO: 23 วัตต (ทั่วไป)
• ในโหมดเปด: 49.8 วัตต (ทั่วไป)
• โหมดสแตนดบาย: 0.3W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 

การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซใชพลังงาน 0 วัตต
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: 100-240VAC, 50-60Hz, ภายในตัว
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (สูงที่สุด): 639 x 580 x 

242 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 639 x 405 x 64 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 750 x 234 

x 490 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 8.5 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 5.7 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 11.35 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: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: PowerSensor, RoHS, 

TCO Edge
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• พลาสติกที่ผานการใชงานมาแลวและนํากลับมารีไซเ

คิล: 65%
• สารจําเพาะ: ปลอดสาร PVC / BFR, 

ปราศจากสารปรอท, ปราศจากสารตะกั่ว
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, 
TUV/GS, UL/cUL, WEEE

ตัวเครื่อง
• กรอบจอภาพดานหนา: สีเงิน
• กรอบจอภาพดานหลัง: ดํา
• สวนฐาน: ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD พรอมเว็บแคม, MultiView
Quad HD 27" (68.6 ซม.), จอแสดงผล 2560 x 1440

* สัญลักษณตัวอักษร "IPS" / 
เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของก ับเทคโนโลยีเปนของเจา
ของรายนั้นๆ

* คาเวลาการตอบสนองเทากับ SmartResponse

http://www.philips.com

