
 

 

Philips Brilliance
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง 
LED

Blade
20" / 50.8 ซม.
C-line

209CL2SB
จอ LED บางเฉียบนาทึ่ง

ดวยการออกแบบท่ีบางเฉียบและเทคโนโลยีท่ีมอบความคมชัด 
สีสันสดใสจึงชวยยกระดับจอแสดงผล LED Blade จาก Philips ให เปยมประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ
• ออกแบบอยางมีสไตลที่ลงตัวกับการตกแตงภายใน
• เพรียว บางพิเศษและทันสมัย
• ผิวเคลือบมันสวยงาม
• ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย
คุณสมบัติที่ชาญฉลาดยอดเยี่ยม
• เทคโนโลยี LED สําหรับสีสันสดใสอยางเปนธรรมชาติ
• อัตราสวน SmartContrast 20000000:1 ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิทอยางไมนาเช่ือ
• รีเฟรชรวดเร็วเพื่อการเลนเกมดวย SmartResponse 2 มิลลิวินาที
• SmartImage เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อใหงายตอการใชงาน
• อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ใหภาพไวดสกรีนที่ดีเยี่ยมสําหรับเกมสและวิดีโอ
การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
• วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตรงตามมาตรฐานสากล
• Energy Star เพื่อการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง



 เพรียว บางพิเศษและทันสมัย
จอภาพ Philips รุนใหมใช Slim CCFL หรือ LED 
รุนใหมลาสุดซ่ึงมีดีไซนที่เพรียวบางกวาร ุนกอน
มาก 
ความเพรียวบางไมเพียงทําใหเกิดสุนทรียทางอา
รมณไดเมื่อยลโฉมจอภาพ 
แตยังเปนการประหยัดพื้นที่บนโตะอีกดวย!!

เทคโนโลยี LED
LED สีขาวคือ อุปกรณระบบ Solid state 
ที่สวางเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเว
ลาการเริ่มตน จอภาพ LED 
ปราศจากสารปรอทจึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้ง
ในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกําจัดทิ้ง 
เทคโนโลยี LED 
ชวยใหสามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD 
ไดดีขึ้น 
สงผลใหมีอัตราความเปรียบตางสูงเปนพิเศษ 
และยังใหภาพที่สวาง 
สีสันสดใสเสมอกันอยางทั่วถึง

โหมด Turbo 2 มิลลิวินาที

โหมด Turbo 
ชวยเรงวงจรไฟฟาเพื่อใหไดเวลาตอบสนองที่ด ี
ที่สุด, 
ลดรอยหยักของภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วบนหน
าจอ, 
เพิ่มอัตราความเปรียบตางสําหรับความสวางแล
ะความมืด 
คุณสมบัติเหลานี้ทําใหคุณไดสัมผัสความบันเท ิง
ในการเลนเกมและชมภาพยนตร

อัตราสวน SmartContrast 20000000:1

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

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/

Energy Star 5.0
Energy Star คือ 
โปรแกรมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจาก EPA 
สหรัฐอเมริกาและถูกนําไปใชอยางแพรหลายใ
นหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star 
ทําใหคุณมั่นใจวาคุณกําลังซื้อผลิตภัณฑที่ปฏ ิบั
ติตามมาตรฐานลาสุดของการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพนั่นคือ 
อุปกรณใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ทุกระดับการทํางาน จอแสดงผลใหมของ Philips 
ไดรับการรับรอง Energy Star 5.0 

ในเรื่องขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 
และจอแสดงผลยังมีความสอดคลองหรือเกินกวา
มาตรฐานอีกดวย ตัวอยางเชน 
ในโหมดรอทํางาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน 
Energy Star 5.0 
กําหนดวาตองสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา 1 วัตต 
ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips 
สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค 0.5 วัตต 
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
www.energystar.gov

SmartImage

SmartImage 
เปนเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหมลาสุดของ 
Philips 
ที่ชวยวิเคราะหขอมูลที่แสดงผลบนหนาจอของค ุ
ณและเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ 
พรอมอินเตอรเฟซที่ใชงานงายชวยใหคุณสามา
รถเลือกโหมดตางๆ ไดงาย เชน ออฟฟศ 
(Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง 
(Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ 
เพื่อใหเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช ตัวเลือก 
SmartImage 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหนาจอดานความเปรี
ยบตาง 
ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพ
และวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) 
ชวยประหยัดพลังงาน 
เลือกตัวเลือกทั้งหมดดวยการกดเพียงปุมเดียว!

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch 
เปนไอคอนอัจฉริยะที่ไวตอการสัมผัสและตอบ
สนองไดอยางดีที่เขามาแทนที่ปุมแบบกด 
ดวยการตอบสนองตอสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ 
ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปดจอภาพ 
หรือปรับความสวางและความคมชัดของจอแสด
งผลดวย SmartImage Lite ได เมื่อใชงาน 
ไอคอน SmartTouch 
จะเรืองแสงเพื่อใหคุณทราบวาไดดําเนินการตา
มคําสั่งของคุณแลว
209CL2SB/00

ไฮไลต
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง LED
Blade 20" / 50.8 ซม., C-line
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: TFT-LCD
• ชนิดแสงพื้นหลัง: ระบบ W-LED
• ขนาดจอภาพ: 20 นิ้ว/50.8 ซม.
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1600 x 

900 @ 60Hz
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 5 ms
• SmartResponse: 2 มิลลิวินาที (Gray to Gray)
• ความสวาง: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20,000,000:1
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1,000:1
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.277 x 0.277 มม.
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V), @ C/R > 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: SmartImage
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• ความถี่ในการสแกน: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 76 Hz 

(V)
• sRGB: ใช
การเชื่อมตอ
• สัญญาณอินพุต: DVI-D, VGA (อะนาล็อก)
• Sync Input: Separate Sync, Sync on Green
สะดวกสบาย
• ความสะดวกสําหรับผูใช: SmartImage, อินพุต, 

Turbo, เมนู, เปด/ปดเครื่อง
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 

โปรตุเกส, รัสเซีย, จีน (แผนดินใหญ), สเปน, ตุรกี
• การใชงานกับระบบพลักแอนดเพลย: DDC/CI, Mac 

OS X, sRGB, Windows 7 / Vista
ขาตั้ง
• เอียง: -3/14 องศา
กําลังไฟ
• ในโหมดเปด: 17.97W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
• โหมดสแตนดบาย: 0.3 W

• โหมดปด: 0.3 W
• สัญญาณไฟ LED การปด/เปดเครื่อง: การใชงาน - 

สีขาว, โหมดสแตนดบาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)
• แหลงจายไฟ: ภายนอก, 100-240VAC, 50/60Hz
ขนาด
• บรรจุภัณฑหนวยเปน มม. (กวางxสูงxลึก): 565 x 506 

x 103 มม.
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (มม.): 478 x 288 x 175 มม.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (มม.): 478 x 368 x 13 มม.
น้ําหนัก
• ผลิตภัณฑพรอมขาตั้ง (กก.): 2.384 กก.
• ผลิตภัณฑไมมีขาตั้ง (กก.): 1.550 กก.
• ผลิตภัณฑพรอมบรรจุภัณฑ (กก.): 3.874 กก.
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0°C ถึง 40°C °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20%-80 %
• MTBF: 30,000 ช่ัวโมง
ความยั่งยืน
• สิ่งแวดลอมและพลังงาน: EPEAT Silver, RoHS, 

EnergyStar 5.0, ปราศจากสารตะกั่ว, 
ปราศจากสารปรอท

• วัสดุบรรจุภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได: 
100 %

มาตรฐานและการรับรอง
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: BSMI, เครื่องหมาย CE, 

FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, UL/
cUL, WEEE

ตัวเครื่อง
• สี: ดํา/ดํา
• เคลือบ: เงางาม
•

209CL2SB/00

รายละเอียดเฉพาะ
จอ LCD ท่ีมีแสงพื้นหลัง LED
Blade 20" / 50.8 ซม., C-line
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