
 

 

Philips 5000 series
LCD TV พรอมดวย Pixel 
Plus HD

102 ซม. (40")
Full HD 1080p

40PFL5605
ความบันเทิงมีชีวิต

ดวยประสิทธิภาพของภาพจอ LED สดใส
สนุกกับเทคโนโลยีแสงพ้ืนหลังของจอ LED 100Hz ลาสุดจากแบรนดทีวีระดับแนวหนาของยุโรป

ความละเอียดสูงใหรายละเอียดสวยงาม
• ทีวี Full HD พรอม Pixel Plus HD เพื่อรายละเอียดและความคมชัดที่ดีกวา
• ภาพ LED สวางสดใส และสิ้นเปลืองพลังงานนอย
• ประสิทธิภาพ 100Hz Clear LCD, 2 มิลลิวินาที ใหภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดเปนพิเศษ
• HD Natural Motion 

ใหภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพิเศษสําหรับภาพยนตรความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• ระบบเสียง 2.1 กําลังขับ 40 W เซอรราวด (2 x 10 W RMS, virtual 20 W)*
• Incredible Surround ใหพลังเสียงเต็มพลัง
มีการเชื่อมตอดิจิตอลสมบูรณแบบ
• การเช่ือมตอที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมดวยอินพุต HDMI 3 ชุด และ Easylink
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม
• อินพุต PC ใหคุณใช TV เปนจอภาพ PC ของคุณได
รวมดวยชวยกัน รักษาสิ่งแวดลอม
• ทีวี LED ประหยัดพลังงานมากกวาทีวี LCD ทั่วไปถึง 40%
• ไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อปดสวิตช



 Pixel Plus HD
Pixel Plus HD 
ใหภาพที่เต็มเปยมดวยความคมชัด 
รายละเอียดและสีสันที่สดใสดูเปนธรรมชาติ 
และภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางเปนธรรมชาติ 
สําหรับรูปแบบสัญญาณโทรทัศน HD 
มาตรฐานทุกรูปแบบ 
ของจอภาพที่ใหความละเอียดสูง 
สัญญาณรบกวนและความผิดเพี้ยนจากแหลงสั
ญญาณทั้งหมดทั้งจากมัลติมีเดียและโทรทัศนคว
ามละเอียดมาตรฐาน ตลอดจน HD 
แบบบีบอัดขั้นสูง 
จะถูกตรวจพบและลดจํานวนลงเพื่อใหภาพที่สว
ยคมไรสัญญาณรบกวน

LED

เทคโนโลยีการสองสวาง LED 
เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทีวีรุนนี้ 
ผสานรวมการออกแบบที่เนนความเรียบงายแตส
ะดุดตากับคุณภาพของภาพที่นาตื่นตาตื่นใจ 
และสิ้นเปลืองพลังงานนอยที่สุด 
ขอดีดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ คือ 
เทคโนโลยีการสองสวาง LED 
ไมมีสารหรือวัสดุที่เปนอันตราย แสงพื้นหลัง 
LED 
ใหคุณพึงพอใจกับการสิ้นเปลืองพลังงานนอย 
ความสวางสูง 
ความเปรียบตางและความคมชัดที่เหลือเช่ือ 
รวมถึงสีที่คมชัดสดใส

100Hz LCD, เวลาตอบสนองรวดเร็วที่ 
2ms
100Hz LCD 
สรางความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหว 
ระบบแทรกภาพดวยอัตราเฟรมสองเทาชวยเพิ่ม
ความคมชัดของการสรางภาพเคลื่อนไหวไดมาก
กวาสองเทาของทีวี LCD รุนเกา 
มีระยะเวลาตอบสนองที่ 2 มิลลิวินาที 
บัดนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหว
บนหนาจอไดอยางไมสูญเสียอรรถรส

HD Natural Motion

Philips คิดคน HD Natural Motion 
เพื่อลดการกระตุกของภาพที่สามารถเห็นไดใน
ขอมูลภาพของภาพยนตร 
ดวยระบบการคํานวณที่ไดรับรางวัลซ่ึงประเมิน
การเคลื่อนไหวในภาพและแกไขการกระตุกขอ
งภาพทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจ
ากสื่อภาพยนตรที่บันทึกไว (เชน DVD และดิสก 
Blu-ray) 
ภาพที่ไดจึงมีความราบรื่นไมมีการกระตุก 
ใหความคมชัดดีเยี่ยมนําคุณสูความบันเทิงอีกข ีด
ขั้นหนึ่ง

ระบบเสียง 2.1 40 W*

ระบบลําโพง 2.1 สมจริง ใหพลังเสียง 40W 
ที่นาเหลือเชื่อ (2x10W + 20W Virtual Power*) 
*ระบบลําโพง 2.1 สมจริงนี้ 
จัดการพลังงานไดอยางชาญฉลาดเปนสองเทาข
องพลังงานเดิมที่ใช และใหเสียงเบสที่ดีเยี่ยม 
ใหคุณเพลิดเพลินกับความใสบริสุทธิ์และเสียงท ี่
คมชัดทุกรายละเอียดดวยลําโพงทวีตเตอรเสริม
ที่ใหพลังเสียงระดับดีเยี่ยม 
และมีดีไซนเพรียวบางและไมเห็นตัวลําโพง

Incredible Surround
สัมผัสพลังแหงจังหวะเพลงและบรรยากาศของ
ภาพยนตร Incredible Surround 
ใหคุณสัมผัสประสบการณเสียงรอบทิศทางที่กว
างและลึกมากขึ้น 
สามารถใหเสียงที่สดใสกระหึ่มกวางเหมาะสมกั
บคุณภาพที่ดีเยี่ยมของภาพ

อินพุต HDMI 3 ชุดพรอม EasyLink

HDMI 
เปนทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณไ
ปยังทีวี ชวยขจัดปญหาสายพันกัน 
โดยใหคุณมั่นใจไดวาไดรับคุณภาพสูงสุดจากแ
หลงภาพมายังหนาจอ ดวย Philips Easylink 
คุณจึงควบคุมการทํางานทีวี DVD BluRay 
กลองรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอรไดเพียงมีรีโมทคอนโทร
ลเพียงอันเดียว 
ใหคุณเพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพและเสียง
โดยไมมีสายพันกันอีกตอไป

USB (มัลติมีเดีย)

ชองเสียบ USB ชวยใหคุณใชไฟลตางๆ เชน 
JPEG, mp3 และไฟลวิดีโอจาก USB-sticks 
(อุปกรณหนวยความจํา USB) ไดเกือบทุกชนิด 
เสียบ USB 
ลงในชองดานขางของโทรทัศนและเขาใชงานมั
ลติมีเดียโดยใชเบราเซอร 
แสดงเนื้อหาบนหนาจอที่ใชงานงาย 
เพียงเทานี้คุณก็สามารถดูและแบงปนวิดีโอ 
ภาพและเพลงของคุณได

ไมมีการสิ้นเปลืองพลังงาน
ใหคุณประหยัดคาไฟฟาไดโดยใชสวิตชเปดปด
ในตัวของทีวีรุนนี้ 
ทําใหไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไมตองถอด
ปลั๊ก
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• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: ใช • น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 16.1 กก.
ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: จอกวาง
• ความสวาง: 450 cd/m²
• Dynamic screen contrast: 500,000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 2 ms
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
• ขนาดจอในแนวทแยง: 40 นิ้ว / 102 ซม. 
• จอแสดงผล: LCD Full HD, แสงพื้นหลังของจอ LED
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 

การควบคุมแบบแอกทีฟ + เซนเซอรวัดแสง, 
การปรับสีใหดีขึ้น, 100Hz Clear LCD, Dynamic 
contrast enhancement, Luminance Transient 
Improver, การลดความผิดเพี้ยนของ MPEG, 
การประมวลผล 1080p 24/25/30Hz, การประมวลผล 
1080p 50/60Hz, HD Natural Motion, 
จอภาพพรอมแสงพื้นหลัง LED

• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 
จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง

ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: สูงถึง 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 

Hz
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 20W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Incredible 
Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

• ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: กันเด็กเลน+คุมโดยผูปกครอง
• นาฬิกา: ตั้งเวลาปดเครื่อง
• อุปกรณเสริมดานการเช่ือมตอ: Easy link
• งายตอการติดตั้ง: วิซารดการติดตั้งแชนเนล, 

วิซารดชวยเหลือการตั้งคา, 
วิซารดการเช่ือมตออุปกรณ, ช่ือรายการ, 
การเรียงลําดับ

• ใชงานงาย: Smart Picture, Smart Sound, 
ตัวชวยการเชื่อมตอ, EasyLink, ระยะชอง Mozaïc, 
ควบคุมการทํางานดวยปุมเพียงปุมเดียว, 
ควบคุมการทํางานดวยปุม Home

• การปรับรูปแบบหนาจอ: ซูมไดมากขึ้น, 
ขนาดภาพขยาย 16:9, จอกวาง, ไมปรับสัดสวน 
(1080p dot by dot)

• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1000 หนา

• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 
อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได

• มัลติมีเดีย: เบราเซอรสื่อ USB
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: อุปกรณที่ใชหนวยความจํา 

USB
• รูปแบบการเลนภาพ: JPEG
• รูปแบบการเลนเพลง: MP3
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: MPEG-1, MPEG-4, 

RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• ระบบ TV: PAL B/G, PAL D/K
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
การเชื่อมตอ
• AV 1: Audio L/R in, YPbPr
• AV 2: Audio L/R in, YPbPr
• AV 3: Audio L/R in, CVBS เขา, S-Video เขา
• VGA-in: อินพุต PC, D-sub 15
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: HDMI v1.3, USB
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, EasyLink, 

Pixel Plus Link (Philips), 
รีโมทคอนโทรลทํางานผานสิ่งกีดขวางได, 
การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนดบายระบบ

• สัญญาณเสียงออกดิจิตอล: โคแอกเชียล (cinch)
กําลังไฟ
• อุณหภูมิแวดลอม: 5° C ถึง 40° C
• แหลงจายไฟหลัก: 220-240V~; 50-60Hz
• การสิ้นเปลืองพลังงาน (ทั่วไป): 84 วัตต
• กินไฟขณะสแตนดบาย: < 0.15 W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: กินไฟ 0 

วัตตเม่ือปดสวิตช, เซนเซอรตรวจจับแสง, โหมด Eco
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 977 x 605 x 86 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

977 x 649 x 236 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 19.2 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 13.7 กก.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 
1149 x 689.5 x 197 มม.

• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 200 x 200 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: ที่วางบนโตะ, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช, 
รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2

• คูมือผูใช: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, จีน, ไทย, จีน 
(ไตหวัน), เวียดนาม

•
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