
 

 

Philips 5100 series
Slim LED TV พรอม Digital 
Crystal Clear

80 ซม. (32")
ทีวี LED
DVB-T/T2
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ีท่ีใชสําหรับวันน้ีและพรุงน้ี: Philips 5100 ซีร่ีส Slim LED TV พรอม Digital Crystal Clear 
ผัสกับภาพสีสันสดใส เสียงท่ีชัดเจน และคุณสมบัติทุกอยางท่ีคุณตองการ เชนพอรต HDMI แะล 
B เพ่ือใหคุณเพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดท่ีบาน

หรูหรา เปยมประสิทธิภาพ
• ขอบจอภาพบางเปนพิเศษเพื่อใหคุณเต็มอิ่มกับภาพที่ตองการ
• ดีไซนขาตั้งแบบเปดทําใหไดความรูสึกเบาและเหมอนกับลอยอยู
ใหภาพคมชัด สีสันสดใสทุกเวลา
• Digital Crystal Clear: ใหความคมชัดจนคุณจะตองการแบงปน
• 100Hz PMR สําหรับภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด
การรับชมโทรทัศนที่สะดวกสบายของคุณ
• อินพุต HDMI 3 ชองตอ พรอม Easylink สะดวกสําหรับตอการเช ื่อมตอ
• อินพุต PC ใหคุณใชทีวีเปนจอภาพ PC ของคุณได
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดีย



 ขาตั้งแบบเปด
ทีวีที่สมบูรณแบบและทันสมัย 
ยอมคูควรกับขาตั้งที่สวยงามเหนือธรรมดา 
นั่นคือเหตุผลที่นักออกแบบที่ Philips TV 
สรางขาตั้งแบบเปดที่ไมเหมือนใครขึ้นมาเพื่อผ
สานเขากับการตกแตงของคุณไดอยางงดงาม

ขอบจอภาพบางเปนพิเศษ
ทีวีรุนเกามีขอบจอภาพรอบๆ ทีวีดูคลายกรอบรูป 
ทีวีรุนนี้ของเรามีขอบจอภาพบางเปนพิเศษทั้งยัง
บางอีกดวยเพื่อใหคุณเต็มอิ่มกับภาพที่ตองการ

Digital Crystal Clear
Philips สรางสรรค Digital Crystal Clear 
มาเพื่อภาพที่ดูเปนธรรมชาติจากทุกแหลงสัญญ
าณ เพราะไมวาคุณจะดื่มด่ํากับละครเรื่องโปรด 
ขาว หรือดูวิดีโอกับเพื่อนๆ 
คุณจะไดภาพที่มีความเขม สี 
และความคมชัดที่ดีที่สุด

100Hz Perfect Motion Rate
Perfect Motion Rate 
ผสมผสานเทคโนโลยีจอแสดงผลของ Philips 
และ เทคโนนิคการประมวลผลวิดีโอขั้นสูง 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของเฟรมภาพแตละเฟรม 
ดังนั้นไมวาคุณจะชื่นชอบการเลนเกม 
กีฬาความเร็ว หรือภาพยนตรแอคชั่น 
คุณจะไดสัมผัสประสบการณสุดยอดความคมชั
ดพรอมภาพเคลื่อนไหวที่นุมนวล

HDMI สามชองมี EasyLink
หลีกเลี่ยงปญหาสายพันกันดวยสายเคเบิลแบบเ
สนเดียวที่สงทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปก
รณของคุณไปยังทีวี HDMI 
ใชสัญญาณที่ไมไดบีบอัด 
เพื่อใหมั่นใจวาจะถายทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจาก
แหลงขอมูลไปที่จอภาพ พรอมดวย Philips 
Easylink 
ที่ชวยใหคุณควบคุมการทํางานโดยสวนใหญขอ

งทีวี, DVD, Blu-ray, กลองรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอรไดดวยรีโมทคอนโทรลเ
พียงอันเดียว

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

อินพุต PC (VGA)
ใชทีวีของคุณเปนจอภาพ 
เพียงเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิล VGA 
คุณก็พรอมใชงานแลว
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ไฮไลต
Slim LED TV
80 ซม. (32") ทีวี LED, DVB-T/T2



MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 •
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ขนาดจอในแนวทแยง: 32 นิ้ว / 80 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3/16:9
• ความสวาง: 280 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
การโตตอบอัจฉริยะ
• ใชงานงาย: ควบคุมการทํางานดวยปุม Home
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: 

ผานการรับรอง
• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1000 หนา
• คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส*: 

คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส 8 วัน
• การปรับรูปแบบหนาจอ: ขยายภาพอัตโนมัติ, 

Superzoom, ขนาดภาพขยาย 16:9, ไมปรับสัดสวน, 
4:3, 16:9

เสียง
• กําลังขับ (RMS): 16W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Clear 

Sound, ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), 
ระบบควบคุมเสียงเบส, Smart Sound

การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 3
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1
• จํานวนชอง USB: 1
• การเช่ือมตออื่นๆ: เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล 

(โคแอกเชียล), Audio in (VGA/DVI), 
ชองสัญญาณออกของหูฟง, PC-In VGA, เสาอากาศ 
IEC/IFC (ATV)

• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 
อุปกรณระบบปดเองอัตโนมัติ, INlink Control, 
ทีวีเปดอัตโนมัติ

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/

• การสนับสนุนรูปแบบบทบรรยาย: .SMI, .SRT, .SSA, 
.SUB, .TXT, .ASS

• รูปแบบการเลนเพลง: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 
สูงถึง v9.2)

• รูปแบบการเลนภาพ: JPEG, BMP, PNG
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2
• MPEG ซัพพอรท: MPEG2, MPEG4
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 110 - 240V 50/60 Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 44 kWh
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: < 0.5 W
• การประหยัดพลังงานในโหมดปด (off): < 0.5 วัตต
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปดอัตโนมัต ิ, 

โหมดประหยัด, ปดภาพ (สําหรับฟงวิทยุ)
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

850 x 510 x 131 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 726 x 425 x 77 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

726 x 464 x 181 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 4.8 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.1 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 7.3 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 100 x 100 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, ที่วางบนโต ะ, 

สายไฟ, คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, 
ใบรับประกัน
วันที่ออก 2018-11-27
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รายละเอียดเฉพาะ
Slim LED TV
80 ซม. (32") ทีวี LED, DVB-T/T2

* EPG และภาพท่ีเห็นไดจริง (นานถึง 8 วัน) 
ขึ้นอยูกับประเทศและผูใหบริการ

* การใชพลังงานตอปเปนกิโลวัตต (kWh) 
อางอิงตามการใชพลังงานของทีวีที่เปดใชงาน 4 ช่ัวโมงตอวันเปนเวลา 
365 วัน การใชพลังงานท่ีแทจริงขึ้นอยูกับการใชงานทีวี

* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สําหรับการแพรภาพ 'ท่ีสามารถใหบริการฟรี' 
อาจไมรองรับผูใหบริการ DVB เฉพาะ 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดในสวนคําถามท่ีพบบอยของเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ Philips สําหรับผูใหบริการบางรายตองมี Conditional Access 
และการสมัครเปนสมาชิก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

* (Philips) สามารถใชงานไดกับอุปกรณ Philips Player ท่ีระบุเท าน้ัน

http://www.philips.com

