
 

 

Philips 3000 series
LED TV พรอม Digital 
Crystal Clear

99 ซม. (39")
HDTV

39PFL3008S
ความบันเทิงที่แทจริง

ทีวี LED
เพลิดเพลินกับทีวี LED Philips 3008 ซีรีสท่ีมี Digital Crystal Clear 
เพ่ือใหภาพสดใสท่ีสุดพรอมการออกแบบใหเปนท ีวีท่ีเรียบงายเพ่ือใหคุณสัมผัสประสบการณการดู
ทีวีท่ีนาจดจําไดในทุกหองของบาน

ควบคุมวิธีการแบงปนและบันทึกบนหนาจอขนาดใหญ
• อินพุต PC ใหคุณใชทีวีเปนจอภาพ PC ของคุณได
ความบันเทิงที่มีชีวิต
• ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความเขมอยางเหลือเชื่อ
• 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเปนพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
• Digital Crystal Clear เพื่อความชัดใสของภาพ
• สองอินพุต HDMI เพื่อการเชื่อมตอในตัว
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดีย
• ชัดเจนทุกคําพูดดวย Clear Sound



 อินพุต PC
ใชทีวีของคุณเปนจอภาพ 
เพียงเชื่อมตอโดยใชสายเคเบิล/ตัวแปลง 
HDMI-DVI คุณก็พรอมใชงานแลว

ทีวี LED

ดวยแบ็คไลท LED 
ทําใหสามารถประหยัดพลังงานและไดเสนสาย
ที่งดงาม รวมทั้งความสวางสูง 
ความเขมอยางเหลือเช่ือและสีสดใส 
เหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีการใหความสวางของ 
LED ไมมีสวนประกอบอันตราย 
ทําใหเปนตัวเลือกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

100Hz PMR

เพื่อการเคลื่อนไหวของภาพที่เที่ยงตรง นุมนวล 
และเปนธรรมชาติ Philips ไดสราง PMR 
ซ่ึงเปนมาตรฐานของเราเพื่อวัดความคมชัดของ
ภาพเคลื่อนไหว โดย Perfect Motion Rate 

คือผลลัพธที่ผสมผสานการประมวลผลวิดีโอที่เป
นเอกลักษณ จํานวนเฟรมตอวินาที 
และอัตรารีเฟรชของแตละเฟรม 
ความสมบูรณแบบในดานการลดแสง 
และเทคโนโลยีแสงฉากหลังเขาดวยกัน 
ยิ่งตัวเลข PMR สูง 
ความเขมและความชัดใสของภาพเคลื่อนไหวก็
ยิ่งสูง ซึ่งใหภาพที่เหนือชั้นสําหรับคุณ

Digital Crystal Clear
เพลิดเพลินไปกับภาพชัดใสสุดขีดจากทุกแหลง
สัญญาณ 
นวัตกรรมดานภาพดิจิตอลนี้ปรับคุณภาพของภา
พโดยอัตโนมัติเพื่อใหระดับ ความเขม สี 
และความคมชัดของภาพอยูในระดับที่เหมาะสม
ที่สุด

สองอินพุต HDMI

หลีกเลี่ยงปญหาสายพันกันดวยสายเคเบิลแบบเ
สนเดียวที่สงทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปก
รณของคุณไปยังทีวี HDMI 
ใชสัญญาณที่ไมไดบีบอัดเพื่อใหมั่นใจวาจะถาย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหลงขอมูลไปที่จอภา
พ

USB (ภาพภาย, เสียงเพลง, วิดีโอ)

เช่ือมตอหนวยความจํา USB, กลองดิจิตอล, 
เคร่ืองเลน mp3 หรืออุปกรณมัลติมีเดียอื่นๆ 
เขากับพอรต USB 
ที่ดานขางทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ า
ย วิดีโอและดนตรี 
ดวยเบราเซอรเนื้อหาบนจอภาพที่ใชงานงาย

ทีวี Clear Sound

นวัตกรรมเทคโนโลยีดานเสียงนี้ชวยเพิ่มระดับก
ารเปลงเสียงไดอยางชาญฉลาดไมวาจะเปนการ
พูดหรือรองเพลง 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาคุณจะไดยินทุกคําพู
ดและสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมความบัน
เทิงไดอยางเต็มอิ่ม
39PFL3008S/98

ไฮไลต
ทีวี LED
99 ซม. (39") HDTV



MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, •
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง: 39 นิ้ว / 99 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความสวาง: 300 cd/m²
• Dynamic screen contrast: 100,000 : 1
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

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

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, 16:9, ซูม 1, ซูม 2
• เทเลเท็กซ: Smart Text ขนาด 1000 หนา
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 20W (2 x 10W)
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Clear 
Sound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, 
อีควอไลเซอร

การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 2
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1
• จํานวนการเช่ือมตอ AV: 1
• จํานวนชอง USB: 1
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง, PC-in VGA + Audio L/R 
in, Service connector

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: Motion JPEG, รูปแบบ: AVI, 

MPEG-4, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)
• รูปแบบการเลนเพลง: MP3
• รูปแบบการเลนภาพ: JPEG
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• การเลนวิดีโอ: PAL, SECAM, NTSC
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• กินไฟขณะสแตนดบาย: < 0.5 W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปดอัตโนมัต ิ
• การใชพลังงาน: 87 วัตต
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

958 x 663 x 157 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 886 x 539 x 75 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

886 x 588 x 220 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 8.4 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 11.3 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 13.6 กก.
• ตัวยึดติดผนังสําหรับใชงานรวมกัน: 100 x 100 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, ที่วางบนโตะ, คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, 
ใบรับประกัน, คูมือผูใช
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รายละเอียดเฉพาะ
ทีวี LED
99 ซม. (39") HDTV

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

* การใชพลังงานตอปเปนกิโลวัตต (kWh) 
อางอิงตามการใชพลังงานของทีวีที่เปดใชงาน 4 ช่ัวโมงตอวันเปนเวลา 
365 วัน การใชพลังงานท่ีแทจริงขึ้นอยูกับการใชงานทีวี

* EPG และภาพท่ีเห็นไดจริง (นานถึง 8 วัน) 
ขึ้นอยูกับประเทศและผูใหบริการ

http://www.philips.com

