
 

 

Philips Brilliance
จอ LCD 4K Ultra HD

43 (ทแยง 42.51" / 108 ซม.)
3840 x 2160 (4K UHD)
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K Ultra High Definition
งเห็นภาพขนาดใหญพรอมรายละเอียดท้ังหมด

แสดงผล Philips รุน 43" ขนาดใหญ Ultra HD ระดับมืออาชีพจะใหพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
ชมภาพขนาดใหญและรายละเอียดท้ังหมดในรูปแบบ 4K Ultra High Definition 
วามละเอียดสูงข้ึนจาก Full HD ถึงส่ีเทา)

ขยายประสบการณรับชมของคุณ
• จอแสดงผลสวางสดใสรุน 43 นิ้วขนาดใหญ
• ความละเอียด UltraClear 4K UHD (3840x2160) เพื่อความแมนยํา
• เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกวางเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง
• MultiView 4K สําหรับ 4 ระบบในหนาจอเดียว
• SmartUniformity เพื่อภาพที่ตอเนื่อง
• การตั้งคาลวงหนา SmartImage สําหรับการตั้งคาภาพให เหมาะสมที่ใชงานไดอยางงายดาย
ออกแบบมาใหเหมาะกับวิธีการทํางานของคุณ
• ดีไซนขอบจอภาพบางเฉียบแลดูมีสไตล
• ลําโพงกําลังไฟ 7 วัตตเพื่อแสดงเนื้อหาของคุณ
• ฮับ USB 3.0 เพื่อการใชงานที่สะดวกสบายและการชารจที่รวดเร็ว
• SmartConnect พรอม DisplayPort, การเชื่อมตอ HDMI และ VGA
• เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับขอมูลที่ค ุณรับชมไดบนจอขนาดใหญ
• ขาตั้ง VESA ใหการติดตั้งที่สมบูรณแบบ



 ความละเอียด UltraClear 4K UHD

จอภาพจาก Philips 
เหลานี้ใชแผงประสิทธิภาพสูงเพื่อมอบภาพที่ม ีค
วามละเอียดแบบ UltraClear และ 4K UHD 
(3840 x 2160) 
ไมวาคุณจะเปนมืออาชีพที่ตองการรายละเอียด
อยางสูงยิ่งสําหรับโซลูชัน CAD 
การใชแอปพลิเคชันกราฟกแบบ 3D 
หรือตัวชวยทางการเงินในการทํางานกับสเปรดชี
ตขนาดใหญ จอภาพ Philips 
จะทําใหภาพและกราฟกของคุณมีชีวิต

เทคโนโลยี IPS

จอแสดงผล IPS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเ
ปนพิเศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม 
จอแสดงผล IPS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใส
ไมเหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให IPS 
เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย ภาพยนตร 
และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชงานแบบมืออาชีพที่ตองการควา
มเที่ยงตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องตลอดเ
วลา

เทคโนโลยี MultiView สําหรับ 4K

คุณสมบัติ MultiView จาก Philips บนจอภาพ 4K 
UHD ขนาดใหญนี้ใหคุณมีระบบภาพถึง 4 
ระบบที่แสดงในรูปแบบ Full HD ในหนาจอเดียว 
คุณสามารถใชโหมด Picture-by-Picture (PbP) 
เพื่อตรวจสอบทั้ง 4 
ระบบในหนาจอเดียวสําหรับหองควบคุมหรือการ
รักษาความปลอดภัย หรือสําหรับหลายอุปกรณ 
เชน โนตบุกสองตัวที่ใชงานพรอมกัน 
ทําใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
หรือ โหมด Picture-in-Picture mode (PiP) 
ในการดูถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลจากกลอ
งรับสัญญาณขณะทํางานบน PC ของคุณ

SmartUniformity

การผันผวนของความสวางและสีบนหนาจอ 
LCD เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดทั่วไป โหมด 
SmartUniformit จาก Philips 
จะใหภาพที่แมนยําในแงของความสวางซ่ึงเปน
สิ่งสําคัญสําหรับการถายภาพ การออกแบบ 
และการพิมพ 
ดวยตัววัดสีที่ใชในการประเมินความแมนยําของ
สี 
โหมดนี้จึงไดรับการปรับใหเหมาะกับคาความสม 
ำเสมอของความสองสวางเฉลี่ยซึ่งมากกวา 95% 
การเลือกโหมดนี้จะชวยใหภาพมีความสม่ําเสมอ
และแมนยํา

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร (Movie), เกม 
(Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีดวยการก
ดเพียงปุมเดียว!

ลําโพงกําลังไฟ 7 วัตต
มีลําโพงระบบเสียงสเตอริโอคูคุณภาพสูงในอุป
กรณแสดงภาพ สามารถจัดวางไดแบบ Front 
Firing ซ่ึงสามารถมองเห็นได หรือแบบ Down 
Firing ซ่ึงมองไมเห็น, Top Firing, Rear Firing 
เปนตน ขึ้นอยูกับรุนและการออกแบบ

ฮับ USB 3.0 พรอม FastCharge
USB 3.0 
ความเร็วสูงใหอัตราการถายโอนขอมูลที่ 5.0 
gbit/s ซ่ึงเร็วกวามาตรฐาน USB 2.0 ประมาณ 10 
เทา 
ชวยลดเวลาในการถายโอนขอมูลลงอยางมาก 
ทําใหคุณประหยัดเวลาและคาใชจาย 
ดวยแบนดวิธที่สูงกวา 
อัตราการถายโอนขอมูลความเร็วสูง 
การจัดการพลังงานที่ดีกวา 
และประสิทธิภาพโดยรวมที่สูงกวา USB 3.0 
ไดสรางมาตรฐานใหมระดับโลก 
ทําใหคุณสามารถใชอุปกรณจัดเก็บขอมูลขนาด
ใหญ 
ปจจุบันนี้คุณจึงไมตองรอนานเพื่อชารจอุปกรณ 
FastCharge 
ใหมจะชวยใหคุณชารจไดอยางรวดเร็วโดยไมต 
องรอ USB 3.0 ยังเขากันไดกับอุปกรณ USB 2.0 
รุนเกา
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ภาพ/การแสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: LCD IPS
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 42.51 นิ้ว (108 ซม.)
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 941.2 (H) x 529.4 (V)
• การเคลือบจอแสดงผล: ลดแสงสะทอน 3H 

ความทึบแสง 25%
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 

2160 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 มิลลิวินาที (Gray to 

Gray)*
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1
• SmartContrast: 50,000,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.2451 x 0.2451 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• ปราศจากการสั่นไหว: ใช
• สีในการแสดงผล: รองรับสี 1.07 พันลานสี (10 บิต)
• ความถี่ในการสแกน: VGA/HDMI: 30 - 99 kHz ; DP: 

30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz ; HDMI/DP: 23 
- 80 Hz (V)

• MHL: 1080P @ 60Hz
• sRGB: ใช
• ความสม่ําเสมอของความสวาง: 96~105%
• Delta E: <3
การเชื่อมตอ
• USB: USB 3.0x4 (สําหรับชารจแบบรวดเร็ว 1 อัน)*
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DisplayPort x 2, 

HDMI (2.0) - MHL x 2
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
สะดวกสบาย
• ลําโพงภายในตัว: 7 W x 2
• MultiView: PIP (อุปกรณ 2x), PBP (อุปกรณ 4x)
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, Multiview, 

ผูใช, เมนู, เปด/ปดเครื่อง
• ซอฟตแวรควบคุม: SmartControl
• ภาษา OSD: โปรตุเกสบราซิล, เชค, เนเธอรแลนด, 

อังกฤษ, ฟนนิช, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, 
อิตาลี, ญ่ีปุน, เกาหลี, โปแลนด, โปรตุเกส, รัสเซีย, 
จีน (แผนดินใหญ), สเปน, สวีเดน, จีน (ไตหวัน), 
ตุรกี, ยูเครน

• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 
ขาตั้ง VESA (200x200 มม.)

• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 
OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

กําลังไฟ
• โหมด ECO: 46.5 W (ทั่วไป)

• ในโหมดเปด: 63.1 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 
EnergyStar 6.0)

• โหมดสแตนดบาย: <0.5 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซ AC
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50-60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (สูงที่สุด): 968 x 630 x 

259 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 968 x 562 x 82 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 1070 x 

680 x 160 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 9.72 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 9.40 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 14.29 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: ขณะทํางาน: +12,000 

ฟุต (3,658 ม.), ขณะไมทํางาน: +40,000 ฟุต (12,192 
ม.)

• MTBF: 70,000 ช่ัวโมง (ไมรวม Backlight) ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 6.0, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• สารจําเพาะ: ปลอดสาร PVC / BFR, 

ปราศจากสารปรอท
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CECP, WEEE, KCC, 

PSE, VCCI, J-MOSS, EPA, BSMI, SEMKO, RCM, 
เครื่องหมาย CE, FCC Class B, EAC, cETLus, TUV/
ISO9241-307, PSB, E-standby, SASO, CB, China 
RoHS, UKRAINIAN, Kuwait, KUCAS, ICES-003

ตัวเครื่อง
• กรอบจอภาพดานหนา: ดํา
• กรอบจอภาพดานหลัง: ดํา
• สวนฐาน: สีเงิน
• เคลือบ: เคลือบเงา (ขอบจอภาพดานหนา) / 

หยาบละเอียด (กรอบดานลาง/ ดานหลัง)
มีอะไรในกลอง
• จอภาพพรอมขาตั้ง: ใช
• สาย: VGA, HDMI, DP, Audio, กําลังไฟ
• เอกสารสําหรับผูใช: ใช
•
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* จอภาพ Philips น้ีไดรับการรับรอง MHL อยางไรก็ตาม 
ในกรณีท่ีอุปกรณ MHL ของคุณไมเช่ือมตอหรือทํางานผิดปกติ 
ใหตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ MHL 
ของคุณหรือตรวจสอบกับผูขายโดยตรงเพ่ือขอคําแนะนํา 
นโยบายของผูผลิตอุปกรณของคุณอาจตองการใหค ุณซื้อสายหรืออะแ
ดปเตอร MHL เฉพาะจากแบรนดของตนเพ่ือใหสามารถใชงานได

* ตองมีอุปกรณมือถือท่ีไดรับการรับรอง MHL และสาย MHL 
(ไมมีมาให) 
โปรดตรวจสอบเก่ียวกับความสามารถในการใชรวมก ันไดกับผูจําหนาย
อุปกรณ MHL

* การสแตนดบาย/ปดการประหยัดพลังงานของ ErP 
ไมสามารถใชงานไดกับการชารจ MHL

* โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org 
เพ่ือดูรายชื่อผลิตภัณฑทั้งหมดท่ีใชงาน MHL ได 

* ชารจแบบรวดเร็วตามมาตรฐาน USB BC 1.2
* คาเวลาการตอบสนองเทากับ SmartResponse
* ตองใช 4 อินพุตสําหรับ 4 ระบบในหนาจอเดียว

http://www.philips.com

