
ขนาดหน้าจอ 23.8 นิ้ว และความละเอียดระดับ Full HD
หน้าจอ LCD แบบ IPS ขนาด 23.8 นิ้วของ LMD-B240 เหมาะส�าหรับ
การใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การใช้งานบนโต๊ะท�างาน ไปจนถึงการยึด
ติดผนัง การยึดบนแขน และการถ่ายนอกสถานที่ จอภาพสามารถยึดกับ 
แร็คด้วยโครงยึดแร็ค MB-L22 และมาพร้อมกับแท่นวางชนิด LMD-A ซี
รีส์ ความละเอียดระดับ Full HD (1920 x 1080) ซึ่งมีความละเอียดสูง
กว่า Wide-XGA (1366 x 768 หรือ 1280 x 768) ประมาณ 200% ช่วย
ให้คุณสามารถโฟกัสได้คมชัด ส�าหรับการตรวจสอบวิดีโอระดับ Full HD 
พิกเซลต่อพิกเซล โดยไม่ต้องท�าการขยายภาพ

น�้าหนักเบา และขนาดเล็กโดยมีการสิ้นเปลืองพลังงานต�่า
LMD-B240 มีน�้าหนักต�่า 6.5 กก. (พร้อมแท่นวาง), 6.4 กก. (เฉพาะ 
จอภาพ) และการสิ้นเปลืองพลังงาน (สูงสุด) 41W

ล�าโพงสเตอริโอด้านหน้า
ล�าโพงสเตอริโอด้านหน้า 2W+2W มีก�าลังขับมากกว่าล�าโพงโมโน หรือ 
ระบบล�าโพงหลัง และคุณสามารถได้ยินเอฟเฟ็กต์แบบสเตอริโอโฟนิกที่ดี 
จากล�าโพงคู่นี้ คุณสามารถเลือกแหล่งเสียงจากเสียงที่ฝังมากับภาพ หรือ 
เสียงอนาล็อกได้

การแปลง I/P ที่มีความล่าช้าต�่า
ระบบการแปลง I/P ให้การประมวลผลสัญญาณที่ดีที่สุดตามสัญญาณ 
อินพุตโดยอัตโนมัติด้วยความหน่วงต�่า (น้อยกว่า 0.5 ฟิลด์) ระบบนี้ช่วย
ให้ผู้ใช้แก้ไข และตรวจสอบการผลิตรายการสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแสดงรูปคลื่น เวคเตอร์สโคป และมิเตอร์ระดับเสียง
รูปคลื่นและเวคเตอร์สโคป พร้อมมิเตอร์ระดับเสียง 2 แชนเนลที่ฝังมากับ  
SDI ของสัญญาณอินพุต สามารถแสดงบนหน้าจอ นอกจากนี้ ยังสามารถ 
แสดงรูปคลื่นของสายที่ระบุได้ด้วย เมื่อใช้ร่วมกับฟังก์ชั่น ภาพ & ภาพ  
การแสดงรูปคลื่นและเวคเตอร์สโคป สามารถตรวจสอบสัญญาณกล้องได้  
2 สัญญาณ นอกจากนี้ มิเตอร์ระดับเสียงสามารถแสดงสัญญาณเสียงที่ฝัง 
มาจากอินพุต SDI หรือ HDMI โดยสามารถแสดง ch1 ถึง ch8 หรือ ch9  
ถึง ch16 บนหน้าจอ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้งานและอินเทอร์เฟซ
จอภาพมีอินเทอร์เฟซส�าหรับผู้ใช้งานที่ใช้งานง่าย ส�าหรับการผลิตวิดีโอ  
คุณสามารถเลือกอินพุตและฟังก์ชั่นได้โดยการคลิกครั้งเดียว ปุ่มแบบ 
หมุนช่วยให้เลือกรายการและป้อนได้ง่าย แผงควบคุมที่มีแสง ช่วยให้ 
สามารถอ่านได้ในที่มืด อินเทอร์เฟซผู้ใช้นี้ รวมถึงเลย์เอาต์เมนู OSD ได้ 
รับการจัดวางเป็นอย่างดี ส�าหรับการใช้งานที่เร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นระบบ 
จอภาพเดียวหรือหลายจอภาพ โดยใช้จอภาพแบบมืออาชีพของ Sony  
ในระบบเดียว

ฟังก์ชันส�าคัญที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้งานวิดีโอขั้นพื้นฐาน
LMD-B240 มีฟังก์ชั่นที่จ�าเป็นครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยมาร์กเกอร์, 
WFM/เวคเตอร์, มิเตอร์ระดับเสียง, การแสดงรหัสเวลา, ฟังก์ชั่นการ
โฟกัสกล้อง, การแสดงเคียงข้างกัน, การพลิก H/V และ Tally บนหน้าจอ 
ฟังก์ชั่นรีเซ็ตของผู้ใช้ ท�าให้เปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
ของจอภาพได้รวดเร็วมาก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์มาก ถ้าผู้ใช้ไม่คุ้นเคย
กับการตั้งค่าต่าง ๆ ของจอภาพ นอกจากนี้ LMD-B240 ยังสามารถใช้งาน
ได้ 7 ภาษา (จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น และสเปน) 

ความคล่องตัวในการใช้อินพุตวิดีโอ / อินพุตคอมพิวเตอร์
จอภาพ LMD-B240 มีอินเทอร์เฟซ์อินพุตมาตรฐานในตัว: อินพุต HD/
SD-SDI (x2), HDMI (HDCP) (x1) และคอมโพสิต (x1) จอภาพ
สามารถรับสัญญาณคอมพิวเตอร์หลายแหล่งได้ผ่านอินเทอร์เฟซ HDMI/
DVI; ช่วงความละเอียดที่ใช้งานได้ตั้งแต่ 640 x 480 ถึง 1680 x 1050 
พิกเซล

SDI (HD/SD)
อินพุต (x2)
เอาต์พุต (x1)

คอมโพสิต
อินพุต / เอาต์พุต

เสียง
อินพุต / เอาต์พุต

HDMI เข้า

รีโมทแบบขนาน

LMD-B240
จอแสดงผล LCD IPS Full HD 24 นิ้ว  
ระดับพื้นฐาน ที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า  
น�้าหนักเบา ส�าหรับการใช้อเนกประสงค์

จอภาพ LMD-B ซีรีส์ เป็นโซลูชั่นที่มีความคุ้มค่า และมีความหลากหลาย ส�าหรับการท�างานด้านมืออาชีพ รวมถึงการท�างานแบบ 
DC และการติดตั้งบนผนัง จอภาพ LMD-B240 ให้การก�าหนดค่า SDI และ HDMI เคียงข้างกันโดยมีการซิงค์เป็นอิสระ ท�าให้ภาพ 
แบบ HD, SD ที่มีอัตราเฟรม, อินเตอร์เลซ, PsF และโปรเกรสซีฟที่แตกต่างกันสามารถแสดงได้บนจอภาพเดียวกัน



©2017 Sony Corporation of Hong Kong Limited. สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามผลิตซ�้าไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ 
อักษร
คุณสมบัติและข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ภาพหน้าจอเป็นภาพจ�าลอง
ค่าส�าหรับมวลและขนาด เป็นค่าโดยประมาณ
Sony และโลโก้ Sony เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าของ HDMI Licensing, LLC.
ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ 
เครื่องหมายนั้นๆ

pro.sony-asia.comเวอร์ชั่น: 072017-AR-V1 พิมพ์ในฮ่องกง

ข้อมูลจ�าเพาะ
สมรรถนะด้านภาพ

หน้าจอ LCD แอกทีฟ แมทริกซ์ a-Si TFT 

ขนาดภาพ (ทแยงมุม) 604.7 มม. (23 7/8 นิ้ว)

ขนาดภาพที่มีประสิทธิภาพ (H x V) 527.04 x 296.46 มม. (20 3/4 x 11 3/4 นิ้ว)

ความละเอียด (H x V) 1920 x 1080 พิกเซล (Full HD)

อัตราส่วนภาพ 16:9

สี ประมาณ 16.7 ล้านสี

มุมการรับชม (ข้อมูลจ�าเพาะหน้าจอ) 89o/89o/89o/89o (ทั่วไป) (คอนทราสต์บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา > 10:1)

อินพุต

อินพุตคอมโพสิต BNC (x1), 1.0 Vp-p ±3 dB, ซิงค์เนกาทีฟ

อินพุต SDI BNC (x2)

อินพุต HDMI HDMI (x1) (การติดต่อ HDCP)

อินพุตเสียง แจ็คมินิสเตอริโอ (x1), -5 dBu 47 kΩ หรือสูงกว่า

รีโมทแบบขนาน ขั้วต่อโมดูลาร์ RJ-45 8 พิน (x1) (สามารถก�าหนดพินได้)

DC เข้า ชนิด XLR 4 พิน (ตัวผู้) (x1)
DC 12 V ถึง 17V (อิมพีแดนซ์เอาต์พุต 0.05 Ω หรือน้อยกว่า)

เอาต์พุต

เอาต์พุตคอมโพสิต BNC (x1), loop-through, พร้อมฟังก์ชั่นเทอร์มินัลอัตโนมัติ 75 Ω

เอาต์พุต SDI BNC (x1)*1

แอมปลิจูดสัญญาณเอาต์พุต: 800 mVp-p ±10%
อิมพีแดนซ์เอาต์พุต: ไม่สมดุล 75 Ω

เอาต์พุตตรวจสอบเสียง แจ็คสเตอริโอมินิ (x1)

เอาต์พุตล�าโพง (ในตัว) 2.0 W + 2.0 W (สเตอริโอ)

เอาต์พุตเฮดโฟน แจ็คสเตอริโอมินิ (x1)

ทั่วไป

ความต้องการด้านพลังงาน AC 100 V ถึง 240 V, 0.5 A ถึง 0.3 A, 50/60 Hz
DC 12 V ถึง 17 V, 3.2 A ถึง 2.0 A

การสิ้นเปลืองพลังงาน ประมาณ 41 W (สูงสุด)
ประมาณ 29 W (การสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ยในสถานะการตั้งค่าเริ่มต้น)

กระแสพุ่งเข้า (1)  กระแสพุ่งเข้าที่เป็นไปได้สูงสุดขณะเริ่มเปิดเครื่อง (การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่มีสาเหตุจากการเปิดแบบแมนนวล):  
ค่าสูงสุด TBA A, TBA A r.m.s. (240V AC)

(2)  กระแสพุ่งเข้าหลังจากการหยุดชะงักของแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 5 วินาที (การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ 
จุดข้ามศูนย์):  
ค่าสูงสุด TBA A, TBA A r.m.s. (240V AC)

อุณหภูมิขณะท�างาน 0°C ถึง 35°C (32°F ถึง 95°F)
แนะน�า: 20°C ถึง 30°C (68°F ถึง 86°F)

ความชื้นขณะท�างาน 30% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา / ขนส่ง -20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F)

ความชื้นขณะเก็บรักษา / ขนส่ง 0% ถึง 90%

ความกดอากาศขณะท�างาน / เก็บรักษา / ขนส่ง 700 hPa ถึง 1060 hPa

ขนาด (ก x ส x ล)*2 563.0 x 375.3 x 69.0 มม. (22 1/4 x 14 7/8 x 2 3/4 นิ้ว) (ไม่รวมขาตั้งจอภาพ)
563.0 x 397.6 x 165.0 มม. (22 1/4 x 15 3/4 x 6 1/2 นิ้ว) (เมื่อต่อขาตั้งจอภาพ)

น�้าหนัก ประมาณ 6.5 กก. (14 ปอนด์ 5 ออนซ์)
ประมาณ 6.4 กก. (14 ปอนด์) (เมื่อถอดขาตั้งจอภาพ)

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา สายไฟ AC (1), ที่ยึดปลั๊ก AC (1), คู่มือผู้ใช้ (1), CD-ROM (1)

*1 เอาต์พุตจาก SDI 1 เท่านั้น
*2 ค่าส�าหรับขนาดเป็นค่าโดยประมาณ

เผยแพร่โดย


