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รอมภาพท่ีสวางสดใส
แสดงผล Philips น้ีเหมาะสําหรับสภาพแวดลอมทางการแพทยในชีวิตประจําวัน การต้ังคาลวงหนา D-image 
ใหภาพขาวดํา DICOM อยางตอเน่ืองท่ีเหมาะกับทางการแพทย 
ลงจายไฟเกรดทางการแพทยจะชวยใหม่ันใจวาจะไดรับความปลอดภัยพ้ืนฐาน 
เคร่ืองปองกันแบคทีเรียจะระงับการเจริญเต ิบโตของแบคทีเรีย

Clinical Review
• การตั้งคาลวงหนา Clinical D-image สําหรับภาพขาวดํา DICOM สวนที่ 14
• SmartImage Clinic เพื่อการตั้งคาการแสดงผลทั่วไป
• ตัวโครงปองกันแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
• แหลงจายไฟเกรดโรงพยาบาลชวยใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยการปลอยต่ํา
• การออกแบบชวยเติมเต็มสภาพแวดลอมทางการแพทย
ประสิทธิภาพอันดีเยี่ยม
• เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกวางเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง
• PowerSensor ชวยประหยัดพลังงานไดสูงสุด 80%
• ลําโพงสเตอริโอในตัวสําหรับมัลติมีเดีย
• DisplayPort ชวยใหการสงวิดีโอและเสียงผานเคเบิลยาวเพียงเสนเดียว
• USB Hub 4 พอรตเพื่อใหเช่ือมตอไดสะดวก
ออกแบบมาสําหรับทุกคน
• SmartErgoBase ใหคุณปรับแตงการวางหนาจอใหเหมาะกับการใชงานมากที่สุด
• ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงไดเพื่อความสะดวกสบายในการอานสูงสุด



 Clinical D-image

จอภาพจําเปนตองแสดงภาพทางการแพทยคุณภ
าพสูงอยางตอเนื่องเพื่อใหไดการแปลผลที่เช ื่อถื
อได 
การแสดงภาพขาวดําทางการแพทยบนจอภาพม
าตรฐานสวนใหญมักไมมีความตอเนื่องถึงแมจะ
มีคุณภาพดี 
ซึ่งทําใหจอภาพเหลานี้ไมเหมาะสําหรับการใชง
านในสภาพแวดลอมทางการแพทย Clinical 
Review Displays จาก Philips 
ที่มาพรอมกับการตั้งคาลวงหนา Clinical D-
image 
ไดรับการปรับแตงจากโรงงานเพื่อใหไดประสิท
ธิภาพการแสดงภาพขาวดําแบบมาตรฐานที่เขา
กันไดกับ DICOM สวนที่ 14 การใชแผง LCD 
คุณภาพสูงพรอมเทคโนโลยี LED จึงทําให 
Philips 
มอบประสิทธิภาพการทํางานที่มีความตอเนื่องแ
ละนาเช่ือถือในราคาที่คุณก็เปนเจาของได 
ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ http://medical.nema.org/

SmartImage Clinic
SmartImage 
คือเทคโนโลยีเฉพาะตัวอันล้ําสมัยจาก Philips 
ที่จะวิเคราะหเนื้อหาที่แสดงบนหนาจอของคุณ 
และวิเคราะหตามการใชงาน/
ภาพที่แตกตางกันซ่ึงแสดงอยูบนจอภาพ 
SmartImage 
จะปรับเนื้อหาที่แสดงใหเหมาะสมที่สุดโดยการ
ปรับความสวาง ความเปรียบตาง สี 
และความคมชัดตลอดเวลาแบบเรียลไทม

ตัวโครงปองกันแบคทีเรีย

เชื้อโรคไดกลายเปนปญหาที่ขยายใหญขึ้นในโร
งพยาบาลและสภาพแวดลอมทางการแพทยทั่วโ

ลกเนื่องจากสามารถทําใหเกิดการติดเชื้อที่เปน
อันตรายตอชีวิตได Clinical Review Displays 
จาก Philips 
จะจัดการกับความทาทายนี้โดยใชสิ่งเติมแตงต า
นการติดเชื้อที่เปนไปตามขอกําหนด JIS Z2801 
ในดานวัสดุของตัวโครง 
โดยการทําใหสิ่งเติมแตงดังกลาวเปนสวนประก
อบสําคัญของตัวโครงหนาจอ 
ความเปนอยูที่ดีของคุณรวมถึงผูปวยของคุณจะ
ไดรับความมั่นใจโดยการปองกันที่ยับยั้งการเจริ
ญเติบโตของจุลินทรียทั่วไปสวนใหญ เชน 
"Staphylococcus aureus 
(โรคกระเพาะและลําไสอักเสบ)", "Escherichia 
coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)” 
เปนตน

แหลงจายไฟเกรดโรงพยาบาล
ความปลอดภัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพที่จําเปน 
และความนาไววางใจเปนขอกําหนดที่จําเปนใน
สภาพแวดลอมทางการแพทยมืออาชีพ Clinical 
Review Displays จาก Philips 
จึงมีการใชแหลงจายไฟเกรดทางการแพทยพิเศ
ษเพื่อใหตรงตามขอกําหนดเหลานี้ 
ซึ่งทําใหแตกตางจากจอแสดงผลทั่วไป Clinical 
Review Displays ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 
60601-1 
จึงมั่นใจไดในความปลอดภัยพื้นฐานและประสิท
ธิภาพที่จําเปน นอกจากนี้ ยังตรงตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60601-1-2 แบบ Collateral 
สําหรับการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาและควา
มเขากันไดกับเกรดทางการแพทย 
โรงพยาบาลและคลินิกในหลายประเทศไดออก
ขอกําหนดซ่ึงบังคับใหปฏิบัติตามมาตรฐานเหลา
นี้

เทคโนโลยี IPS

จอแสดงผล IPS 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูงซ่ึงใหมุมมองภาพที่กวางขึ้นเ
ปนพิเศษที่มุม 178/178 องศา 
ทําใหสามารถรับชมภาพไดจากทุกมุม 
แมกระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! 
จอแสดงผล IPS 
ใหคุณไดสัมผัสกับภาพที่คมชัดพรอมสีสันสดใส

ไมเหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทําให IPS 
เปนตัวเลือกที่เหมาะสําหรับภาพถาย ภาพยนตร 
และการเบราสเว็บ 
รวมไปถึงการใชแอปพลิเคชันมืออาชีพที่ตองกา
รความเที่ยงตรงของสีและความสวางที่ตอเนื่องต
ลอดเวลา

PowerSensor

PowerSensor คือ 'เซนเซอรตรวจจับบุคคล' 
ทําหนาที่สงและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไมเป
นอันตรายเพื่อตรวจสอบวามีผูใชอยูหรือไมและ
จะลดความสวางของหนาจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
ผูใชออกหางจากโตะทํางาน 
สามารถลดคาใชจายดานพลังงานไดถึง 80 
เปอรเซ็นต และยืดอายุการใชงานของหนาจอ

DisplayPort
DisplayPort 
คือไดรฟเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีกา
รเชื่อมตอสองทางจากคอมพิวเตอรไปที่จอภาพโ
ดยไมมีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort 
มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 
15 เมตร และการสงขอมูลขนาด 10.8 Gbps/
วินาทีซ่ึงมีประสิทธิภาพที่สูงกวามาตรฐาน DVI 
ทั่วไป 
ดวยประสิทธิภาพสูงสุดและไมมีระยะหนวงของ
ขอมูล 
ทําใหคุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่
รวดเร็วที่สุด ดวยคุณสมบัติเหลานี้ทําให 
DisplayPort 
เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใชงานทั่ว
ไปในสํานักงานหรือบาน 
แตยังรวมถึงการเลนเกมและรับชมภาพยนตรที่ต
 องการ การตัดตอวิดีโอ และอื่นๆ 
รวมถึงยังสามารถใชรวมกับอะแดปเตอรหลากห
ลายประเภทไดอีกดวย
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: LCD IPS
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 24.1 นิ้ว / 61 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 518.4 (แนวนอน) x 324(แนวตั้ง)
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1200 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 14 ms
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.270 x 0.270 มม.
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 24 - 94 kHz (H) / 48 - 85 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage Clinic
• DICOM: Clinical D-image, DICOM สวนที่ 14
• ความสวางที่ถูกปรับใหเขากับ DICOM: 210 cd/m²
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: DisplayPort x 1.2, DVI-D (ดิจิตอล, 

HDCP), VGA (อะนาล็อก)
• USB: USB 2.0 x 4
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
• สัญญาณเสียง (เขา/ออก): Audio In PC, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง
• ลําโพงภายในตัว: 2Wx2
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage Clinic, 

PowerSensor, เมนู, เปด/ปดเครื่อง, 4:3 / กวาง
• ซอฟตแวรควบคุม: SmartControl Premium
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค Kensington, 

ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista
ขาตั้ง
• ระยะการปรับความสูง: 130 มม.
• การหมุน: 90 องศา
• แทนหมุน/ บิดได: -65/65 องศา
• เอียง: -5/20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 17.4 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ 

EnergyStar 6.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.4 W (ทั่วไป)
• โหมดปด: 

การใชพลังงานเปนศูนยดวยสวิตซใชพลังงาน 0 วัตต
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟภายนอก: 100-240VAC, 50-60Hz 

(การรับรองทางการแพทย: IEC60601-1 / EN60601-
1)

ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (สูงที่สุด): 555 x 550 x 

244 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 555 x 388 x 65 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 632 x 457 

x 286 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 6.97 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 4.64 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 9.80 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: 30,000 ช่ัวโมง
ปองกันแบคทีเรีย
• ตัวโครงปองกันแบคทีเรีย: ใช
• โครงสรางปองกันแบคทีเรีย JISZ2801: ใช
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EnergyStar 6.0, EPEAT 

Gold*, PowerSensor, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
• สารจําเพาะ: ปลอดสาร PVC / BFR, 

ปราศจากสารปรอท, ปราศจากสารตะกั่ว
มาตรฐานและการรับรอง
• EMC: IEC/EN60601-1-2, เครื่องหมาย CE
• ปลอดภัย: IEC/EN60601-1, เครื่องหมาย CE, GOST
• หลักสรีรศาสตร/อื่นๆ: JIS Z2801, Energy Star, TUV/

GS, TUV Ergo, TCO 6.0, ผานการรับรอง ISO 
13485, WEEE

ตัวเครื่อง
• กรอบจอภาพดานหนา: สีขาว
• กรอบจอภาพดานหลัง: สีขาว
• สวนฐาน: สีขาว
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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* โปรดทราบ: 
จอแสดงผลน้ีไมไดรับการรับรองใหใชในบริเวณใกลเคียงคนไข 
การนําจอแสดงผลไปใชงานกับการวินิจฉัยโรคใดๆ 
ก็ตามท่ีสําคัญถือเปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลหรือผูปฏิบัติการ
ในคลินิกแตเพียงผูเดียว

* DICOM เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ NEMA 
สําหรับสื่อสิ่งพิมพมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารขอมูลทางการแพ
ทยในระบบดิจิตอลของบริษัท

* EPEAT Gold มีผลในประเทศท่ี Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑเทาน้ัน 
โปรดเย่ียมชม www.epeat.net 
เพ่ือดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ

* สัญลักษณตัวอักษร "IPS" / 
เคร่ืองหมายการคาและสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของก ับเทคโนโลยีเปนของเจา
ของรายนั้นๆ

http://www.philips.com

