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จอ LCD ท่ีมี SmartControl 
Lite

18.5''w (47 ซม.) V-line
HD

191V2SB
จอภาพกวางคุมคาเงิน

ดวยคุณสมบัติของ SmartContrast และการประหยัดพลังงาน จอแสดงผลรุน 191V2 
คุมคาสมราคา

คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม
• อัตราสวน SmartContrast 300000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
• พรอมสําหรับการแสดงภาพแบบ HD
• เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว 5ms
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• EPEAT Silver ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
• สอดคลองตามมาตรฐาน RoHS เพื่อชวยรักษาสิ่งแวดลอม
สะดวกยิ่งขึ้น
• ประสิทธิภาพในการจูนหนาจอที่ทําไดงายดวย SmartControl Lite
• ชองรับสัญญาณที่ใชไดทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซ่ึงสลับใชระหวางจอภาพแบบกวางและแบบ 4:3
• ปรับมุมกมเงยของจอภาพใหเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ



 อัตราสวน SmartContrast 300000:1

คุณตองการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด 
และภาพสวางสดใสสมจริงมากที่สุด 
การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ําหนาของ Philips 
ไดรวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเดนซึ่งทําใหสีมืดม ีค
วามมืดลงที่สุด และเพิ่มความสวางอยางที่สุด 
จึงใหภาพสวางสดใส SmartContrast 
จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดําใหดําสนิท 
และใหปริมาณสีที่แตกตางกันระหวางสีมืดกับส ี
สวางไดอยางแมนยําและใหภาพสวางสดใส 
สมจริงดวยสีที่มีความคมชัด และสดใส

SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D 
ใชซอฟตแวรควบคุมจอภาพ GUI 
ใหผูใชปรับพารามิเตอรตางๆ ของจอภาพ เชน 
สี, ความสวาง, การปรับเทียบหนาจอ, มัลติมีเดีย, 
การจัดการ ID และอื่นๆ ไดโดยใชเมาส

จอความละเอียดสูง
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเ
พื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงดวยคุณภาพที่
เหนือระดับ 
เปนจอภาพที่พรอมจะตอบสนองแหลงสัญญาณ 
HD เชน กลองรับสัญญาณแบบ HD 
จอภาพแบบ HD 
ใหคุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกวาระบบ 
Progressive Scan 
และมีคุณสมบัติสอดคลองตามมาตรฐานที่เขมง
วดสําหรับจอภาพ HD 
ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไป
ดวยความละเอียด 
ผานทางชองทางเช่ือมตออเนกประสงคสําหรับV
GA แบบอะนาล็อก หรือ DVI 
แบบดิจิตอลที่ไมมีการบีบอัดสัญญาณ 
ตลอดจนรองรับ HDCP 
จอภาพแสดงสัญญาณภาพดวยความละเอียด 
720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz 

แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 
50 และ 60 Hz แบบอินเทอรเลซ)

ชองรับสัญญาณคู

ชองรับสัญญาณคูมีชองเสียบที่รับไดทั้งสัญญา
ณเขาชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
DVI แบบดิจิตอล

EPEAT Silver
จอแสดงผล Philips ที่ไดรับการรับรอง EPEAT 
Silver ชวย 
ปกปองสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอม 
ขณะเดียวกันการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภา
พสูงสุดทําใหลดการแผรังสีที่มีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก 
โปรแกรม EPEAT ชวยผูซื้อในการประเมิน 
เปรียบเทียบ 
และเลือกผลิตภัณฑจอแสดงผลตามขอกําหนด
ดานสิ่งแวดลอมโดยยึดตามเกณฑดานสิ่งแวดลอ
ม 51 ขอ 
ที่ไดรับการปรับปรุงโดยมติของผูถือหุนซึ่งไดรับ
การสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง 
EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ Philips 
ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑเทานั้น โปรดเยี่ยมชม 
www.epeat.net 
สําหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุ
ณ

วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
"Philips 
ใหคํามั่นที่จะใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน
ผลิตภัณฑจอภาพทั้งหมด 
สวนประกอบที่เปนพลาสติกทั้งหมด, 
สวนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบร
รจุภัณฑทั้งหมดใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใ
หมได 100% ในบางรุน 
เราใชวัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงก
วา 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs 
ที่สรางความมั่นใจวาสารที่เปนอันตราย เชน 

สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกําจัดออกไป 
ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL 
ถูกลดการใชงานลงอยางมาก 
และถูกกําจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง 
LED แลวอยางสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม 
Philips เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://
www.asimpleswitch.com/global/

เวลาตอบสนองการเปด/ปด 5ms
เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใชในการ
เปลี่ยนจากการใช (สีดํา) เปนไมใช (สีขาว) 
และกลับมาที่ใชงาน (สีดํา) อีกครั้ง 
โดยมีหนวยวัดเปนมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: 
เวลาตอบสนองที่ต่ํากวาแสดงวามีการเปลี่ยนผา
นรวดเร็วขึ้นกวาเดิม 
และมีจุดรบกวนที่ปรากฏใหเห็นในขอความและ
กราฟกลดนอยลง เวลาตอบสนองการเปด-
ปดคือตัววัดที่สําคัญสําหรับการแสดงผลขอมูลใ
นการทํางาน เชน เอกสาร กราฟ และภาพถาย

สามารถปรับมุมกมเงยได
จอภาพสามารถปรับมุมกมเงยที่ฐานเคร่ืองไดเพื 
อใหไดตําแหนงตามที่ตองการ 
สงผลใหไดมุมมองภาพที่ดีที่สุดและสะดวกสบา
ยที่สุดสําหรับผูที่ตองทํางานอยูกับคอมพิวเตอรเ
ปนเวลานานหลายชั่วโมง

ควบคุมรูปแบบภาพไดงาย

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหนาจอของ 
Philips ใชสลับจากอัตราสวนภาพแบบ 4:3 
เปนโหมดไวดสกรีน และกลับเปนแบบ 4:3 
อีกคร้ัง 
เพื่อใหอัตราสวนภาพของหนาจอเหมาะสมกับก
ารทํางานกับเอกสารแบบกวางโดยไมตองเลื่อน 
หรือสําหรับการรับชมสื่อไวดสกรีนในโหมดไวด
สกรีน 
และไมบิดเบือนอัตราสวนภาพของการแสดงผล
โหมดเนทีฟแบบ 4:3
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ขนาดจอภาพ: 18.5 นิ้ว/ 46.99 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.30 x 0.30 มม.
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 300000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1366 x 

768 @ 60 Hz
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: VGA (อะนาล็อก), DVI-D (ดิจิตอล, 

HDCP)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: ความสวาง, เมนู, อินพุต, 

อัตโนมัติ, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, 

อิตาลี, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), โปรตุเกส, ตุรก ี
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: ขาตั้ง VESA 

(100x100 มม.), ล็อค Kensington
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, 

Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB
ขาตั้ง
• เอียง: -5/+20 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: <15.5 (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)

• โหมดสแตนดบาย: < 0.5 W
• โหมดปด: < 0.5 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: ทํางาน - 

สีเขียว, สแตนดบาย/รอทํางาน - สีเหลืองอําพัน
• แหลงจายไฟ: ภายในตัว, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 335 x 445 x 161 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 270 x 445 x 64 มม.
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 350 x 490 

x 128 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 3.48 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 3.23 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 4.61 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS
• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 

100 %
มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: เครื่องหมาย CE, FCC, 

Class B, TCO 5.0, UL/cUL
ตัวเครื่อง
• สี: ดํา/ดํา
• เคลือบ: พื้นผิว
•
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รายละเอียดเฉพาะ
จอ LCD ท่ีมี SmartControl Lite
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