
 

 

Philips
จอภาพ LCD 3D, ระบบ 
SmartImage แสงพื้นหลัง 
LED

G Line
27" (68.6 ซม.)
แวนตา 3D ระบบ Shutter
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ดิ่งไปในโลกของเกม 3D บนจอภาพแบบ 273G LED ของ Philips ท่ีมีหนาจอขนาดใหญ, แวนตา 
tive 3D ระบบ Shutter และอินพุต HDMI หลายชอง 
หมดน้ีทําใหการเลนเกมของคุณสนุกเราใจมากข้ึนทันที!

เขาสูโลกของการรับชมภาพ 3D
• 3D Max 120Hz
• แวนตา Active 3D ระบบ Shutter แบบไรสาย ใชงานงายทุกการร ับชม
• เลนเกมแบบ 3D บน PC ของคุณดวยชุดซอฟตแวร
• แปลงไฟลขอมูล 2D ของคุณใหเปน 3D ดวยซอฟตแวรบน PC
• Auto 3D ดวยเครื่องเลนเกมที่มี HDMI และ Blu-ray รุนลาสุด
คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม
• เทคโนโลยี LED เพื่อภาพที่สวางสดใส
• SmartResponse ใชเวลาเพียง 2 มิลลิวินาทีในการรีเฟรชเพื อเลนเกม 2D
• อัตราสวน SmartContrast 20000000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
• SmartImage: สัมผัสประสบการณของหนาจอที่ใชงานงาย
• งายตอการปรับตั้งคาจอภาพดวย Philips SmartControl
ใหทุกวันของคุณชวยรักษาสิ่งแวดลอม
• จอภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไรสารปรอท



 3D Max 120Hz

หลงมนตเสนหไปกับเกม ภาพยนตรและรูปภาพ 
3D ดวยระบบการแสดงภาพ Philips 3D Max 
120Hz ปลดปลอยคุณใหเปนอิสระดวยแวนตา 
Active Shutter 
แบบไรสายที่จะดึงความลึกของภาพที่คมชัดสมจ
ริงดวยความละเอียดแบบ Full HD ชุดซอฟตแวร 
PC ไมเพียงทําใหคุณสามารถเลนเกมแบบ 3D 
แตยังเปลี่ยนเนื้อหาแบบ 2D ใหกลายเปน 3D 
ไดอีกดวย 
โดยใชการแสดงภาพแบบสลับไปมาอยางรวดเร็
วทําใหไดภาพที่ลึกและสมจริงในความละเอียด 
1920x1080 เกม Blu-Ray และ PC แบบ 3D 
ใหมลาสุดจะดูลื่นไหลและคมชัดจนนาเหลือเชื่
อ รวมถึงการแสดงภาพยนตรและวิดีโอแบบ 3D 
ที่ลึกสมจริงที่ทําใหคุณดื่มด่ํากับทุกฉากที่ค ุณรับ
ชม

Auto 3D ดวยสาย HDMI
หากคุณใชเครื่องเลนเกมและภาพยนตรในระบ
บ Blu-ray และสายเชื่อมตอแบบ HDMI รุน 1.4a 
ดวยกัน จอภาพ Philips 3D 
จะเปลี่ยนไปเปนโหมด 3D โดยอัตโนมัติ 
ใหคุณรับชมภาพสุดคมชัดสบายๆ 
ในทันทีโดยไมตองเสียเวลาปรับคาการใชงานใด
ๆ ใหยุงยาก

เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเว
ลาการเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง 
เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น 

สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเปนพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง 
สีสันสดใสเสมอกันอยางทั่วถึง

อัตราสวน SmartContrast 20000000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซ่ึงทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง 
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 

SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!

SmartControl
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรสําหรับปรับประสิทธิภา
พและคาตางๆ ของจอภาพ Philips 
นําเสนอสองทางเลือกใหกับผูใชในการปรับแตง
คาจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display 
แบบหลายระดับผานปุมบนจอภาพ 
หรือใชซอฟตแวร Philips SmartControl 
เพื่อปรับแตงคาตางๆ 
ของจอภาพไดอยางงายดายในแบบที่คุณคุนเคย

SmartResponse 2 มิลลิวินาทีสําหรับ 2D

SmartResponse 
คือเทคโนโลยีเหนือช้ันอันเปนเอกลักษณเฉพา
ะของ Philips 
ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความตองการข
องแอปพลิเคชันเฉพาะ เชน 
เกมและภาพยนตรซ่ึงตองการเวลาตอบสนองที่ร
วดเร็วเพื่อปองกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหนวง 
และภาพซอน

ปราศจากสารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED 
ปราศจากสารปรอท 
ซ่ึงเปนหนึ่งในสารพิษที่สงผลกระทบตอมนุษยแ
ละสัตวมากที่สุด 
จอภาพไรสารปรอทนี้จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑนับตั้งแตขั้นตอนการ
ผลิตจนถึงการกําจัดทิ้ง
273G3DHSB/00

ไฮไลต
จอภาพ LCD 3D, แสงพื้นหลัง LED
G Line 27" (68.6 ซม.), แวนตา 3D ระบบ Shutter
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 27 นิ้ว / 68.6 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 1080 

ที่ 120Hz(3D), 60Hz(2D)
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาทีใน 2D (Gray to Gray)
• ความสวาง: 300 cd/m²
• SmartContrast: 20,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.311 x 0.311 มม.
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 597.9 (แนวนอน) x 336.3 

(แนวตั้ง) มม.
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1,000:1
• ความถี่ในการสแกน: 26 - 83 kHz (แนวนอน) / 24 - 

63 Hz (แนวตั้ง)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: HDMIx2, VGA (อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): HDMI เสียงออก
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, ระบบ 3D 

อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง, อินพุต, เมนู
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 7
ขาตั้ง
• เอียง: -5/+20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 31.88 วัตต (ทั่วไป)
• โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W

• โหมดปด: < 0.3 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz, ภายในตัว
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 642 x 440 x 227 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 642 x 391 x 64 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 700 x 525 

x 138 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 8.2 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 6.5 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 8.82 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: RoHS, 

ปราศจากสารตะกั่ว, ปราศจากสารปรอท
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

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

ตัวเครื่อง
• สี: ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
ความตองการของ 3D
• ซอฟตแวร: ชุดซอฟตแวร Tridef 3D ฟรี
• ฮารดแวรสําหรับ PC: ตองมีการด VGA AMD/ATI
• ระบบ 3D อัตโนมัติ: ตองมี HDMI 1.4a
•
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รายละเอียดเฉพาะ
จอภาพ LCD 3D, แสงพื้นหลัง LED
G Line 27" (68.6 ซม.), แวนตา 3D ระบบ Shutter

* หากคุณรูสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ ปวดหัว หรือมึนงง 
เราขอแนะนําวาไมควรดู 3D เปนระยะเวลาหนึ่ง

* ระหวางการรับชมในรูปแบบ 3D 
ผูปกครองควรดูแลอยางใกลชิดและตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใ
ดๆ ตามท่ีไดอธิบายไวดานบน เด็กอายุตํ่ากวา 6 
ปไมควรรับชมในรูปแบบ 3D

* โปรดอานคูมือแนะนําอยางละเอียดเพื่อเรียนรู เพ่ิมเติมเก่ียวกับ 3D 
และผลตอสุขภาพ

* โปรดทราบวาซอฟตแวร PC (TriDef 3D) สําหรับการเลนเกมแบบ 3D 
ตองการการดกราฟก AMD/ATI

http://www.philips.com

