
 

 

Philips 3000 series
LCD TV พรอม Digital 
Crystal Clear

107 ซม. (42")
Full HD 1080p

42PFL3007S
เพลิดเพลินไปกับค่ําคืนของการดูทีวี

ดวยจอภาพ Full HD และเสียงทรงพลัง
Philips ใหคุณเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพทีวีท่ียอดเย่ียมในราคาท่ีเหมาะสม ทีวี LCD Full HD รุน 
42PFL3007 ใหภาพคมชัดและเสียงทรงพลัง 
ท้ังยังมีชองเชื่อมตอทีวีดิจิตอลใชงานงายและการออกแบบใหเปนทีวีท่ีสามารถใชงานไดครบถวน

ใหภาพคมชัด สีสันสดใสทุกเวลา
• ทีวี Full HD พรอม Digital Crystal Clear เพื่อความมีมิติและคมชัด
• 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเปนพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
• การประมวลผลสี 69 พันลานสี เพื่อใหไดสีสมจริง
• ความเปรียบตางแบบไดนามิก 100.000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
พลังเสียงสมจริง ชัดใส
• สัมผัสพลังของกําลังขับ 20W RMS และ Incredible Surround
• ชัดเจนทุกคําพูดดวย Clear Sound
มีการเชื่อมตอดิจิตอลสมบูรณแบบ
• ชองเสียบ USB 2 ชองสําหรับการเลนมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม
• อินพุต PC ใหคุณใชทีวีเปนจอภาพ PC ของคุณได
• การเช่ือมตอที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมดวยอินพุต HDMI 3 ชุด และ Easylink



 Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear 
คือนวัตกรรมระบบภาพที่ปรับคุณภาพของภาพด
วยวิธีดิจิตอล เพื่อใหระดับ ความเขม สี 
และความคมชัดของภาพอยูในระดับที่เหมาะสม
ที่สุด 
ทําใหไดภาพที่คมชัดอยางยิ่งจากทุกแหลงกําเน ิ
ด

100Hz Perfect Motion Rate
การผสานรวมของอัตราการรีเฟรชของจอภาพแ
ละการประมวลภาพที่เปนเอกลักษณ จึงทําให 
Perfect Motion Rate (PMR) 
สรางความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อใ
หคุณไดชมภาพสดใสคมชัดในฉากภาพยนตรที่เ
คลื่อนไหวอยางรวดเร็ว

ความเปรียบตางแบบไดนามิก 100.000:1
คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด? 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีค
วามมืดที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด 
ความเปรียบตางแบบไดนามิกจะเพิ่มความคมชั
ดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสีสันเราใจ

Incredible Surround กําลังขับ 20W RMS
สัมผัสพลังแหงจังหวะเพลงและบรรยากาศของ
ภาพยนตร แอมพลิไฟเออร 20W RMS (2x10W 
RMS) ที่ทรงพลังและมีชีวิตเหมือนการแสดงสด 
ระบบ Incredible Surround 
ใหคุณสัมผัสประสบการณเสียงประกอบรอบทิศ
ทางที่กวางและลึกมากขึ้นใหประสบการณการรั
บชมที่เขมขนยิ่งขึ้นแกคุณ

Clear Sound
Clear Sound 
คือนวัตกรรมเทคโนโลยีดานเสียงที่ชวยเพิ่มระดั
บการเปลงเสียงไดอยางชาญฉลาดไมวาจะเปน
การพูดหรือรองเพลง 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาคุณจะไดยินทุกคําพู
ดและสามารถเพลิดเพลินรับชมความบันเทิงได
อยางเต็มอิ่ม

2 USB (มัลติมีเดีย)

ชองเสียบ USB สองชอง ชวยใหคุณใชไฟลตางๆ 
เชน JPEG, mp3 และไฟลวิดีโอจาก USB-sticks 

(อุปกรณหนวยความจํา USB) ไดเกือบทุกชนิด 
เสียบ USB ที่ชองใดชองหนึ่งของทีวี 
และเขาใชงานมัลติมีเดียโดยใชเบราเซอร 
แสดงเนื้อหาบนหนาจอที่ใชงานงาย 
เพียงเทานี้คุณก็สามารถดูและแบงปนวิดีโอ 
ภาพ และเพลงของคุณได

อินพุต PC ( HDMI + VGA )
ดวยอินพุต PC คุณจึงสามารถใชทีวีเปนจอภาพ 
PC ของคุณไดไมวาจะใชสายสัญญาณ HDMI-
DVI (สําหรับสัญญาณดิจิตอล) หรือ 
สายสัญญาณจอ (สําหรับสัญญาณอะนาล็อก)

อินพุต HDMI 3 ชุดพรอม EasyLink
HDMI 
เปนทั้งสายสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณไ
ปยังทีวี ชวยขจัดปญหาสายพันกัน 
แนใจไดถึงสัญญาณคุณภาพสูงสุดจากแหลงภา
พมายังหนาจอโดยไมมีการบีบอัดสัญญาณ 
พรอมดวย Philips Easylink 
ที่ชวยใหคุณควบคุมการทํางานทีวี, DVD, 
BluRay กลองรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอรไดดวยรีโมทคอนโทรลเ
พียงอันเดียว
42PFL3007S/98

ไฮไลต
ทีวี LCD
107 ซม. (42") Full HD 1080p



กําหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 14:9, •
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LCD Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง: 42 นิ้ว / 107 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความสวาง: 400 cd/m²
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 20W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Clear 
Sound

การเชื่อมตอ
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 3
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 2
• จํานวนการเช่ือมตอ AV: 1
• จํานวนชอง USB: 2
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, PC-in VGA + 

Audio L/R in, Composite video (CVBS) out, Analog 
audio Left/Right out, ชองสัญญาณออกของหูฟง

• EasyLink (HDMI-CEC): การควบคุมเสียงในระบบ, 
สแตนดบายระบบ, เลนดวยปุมเดียว

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลน: H.264/MPEG-4 AVC, ภาพนิ่ง 

JPEG, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4
สะดวกสบาย
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, 

ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมบทบรรยาย, ซูมไดมากขึ้น, 
จอกวาง

• เทเลเท็กซ: Smart Text ขนาด 1000 หนา
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: 220-240 โวลต; 50 เฮิรตซ
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• กินไฟขณะสแตนดบาย: <0.5
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1130 x 834 x 215 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1011 x 650 x 91 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

1011 x 699 x 257 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 13 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 16 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 19 กก.
• ตัวยึดติดผนังสําหรับใชงานรวมกัน: สามารถปรับได 

400 x 200 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, 

แบตเตอรี่ AAA x 2, ที่วางบนโตะ, คูมือผูใช, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
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