
 

 

Philips Signage Solutions
Zaslon na večkratni dotik

10"
S sistemom Android
Večkratni dotik

10BDL3051T
Močan učinek

Majhen zaslon na večkraten dotik.
Kjer prostora ni veliko, je ta izjemno jasen pametni zaslon na večkraten dotik idealna izbira, 
od reklam na policah do iskanja poti. Vsestranska rešitev vse v enem za enostavno oddaljeno 
upravljanje vsebine. Tehnologija Power-over-Ethernet omogoča prožnost pri namestitvi.

Vrhunska slika. Odziven zaslon na dotik.
• Zaslon na 5-točkovni dotik za takojšnjo uporabo
• Izjemen kontrast. Visoka berljivost
• Vgrajena kamera in zvočniki
• Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

Enostavna nastavitev. Popoln nadzor.
• Enostavna namestitev s tehnologijo PoE+
• CMND & Deploy. Oddaljena namestitev in zagon aplikacij.
• Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
• CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Vsestranska sistemska rešitev
• Aplikacija TeamViewer Host. Oddaljeno upravljanje in skupna raba zaslona
• Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje
• Ploska površina brez okvira, ki se enostavno čisti
• Prilagodljiva namestitev na steno: pokončna, ležeča in namizna postavitev



 S sistemom Android
Upravljajte zaslon prek internetne povezave. 
Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so 
optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer 
lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne 
aplikacije. Novi operacijski sistem Android 
zagotavlja, da programska oprema ostane varna in 
dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

Vgrajena kamera in zvočniki
Z vgrajeno kamero in zvočniki je ta majhen zaslon na 
dotik resnično vsestranska, pametna rešitev. 
Uporabljate ga lahko za meritve vedenja kupcev na 
področju trgovine, analizo gibanja kupcev in več. 
Izkoristite zmogljivost aplikacij Android AI za prikaz 
ciljne vsebine. Ali pa zaslon preprosto uporabite za 
video konferenco.

Power over Ethernet (PoE+).
Profesionalen zaslon Philips lahko postavite skoraj 
kamor koli. Tehnologija PoE+ omogoča, da se zaslon 
napaja in prejema podatke preko enojnega 
ethernetnega kabla. Ne potrebujete električne 
vtičnice, če pa želite električno povezavo, je priložen 
tudi napajalni vmesnik.

Notranji pomnilnik
Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne 
potrebujete stalnega zunanjega predvajalnika. Vaš 
profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, 
ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za 
takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi 
kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

CMND & Create

Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. 
Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča 
enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno 
posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki 
podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in 
integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in 
videoposnetki pripravljeni na objavo v trenutku.

CMND & Control

Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave 
(LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje 
ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in 
spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 
100 zaslonov.
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Značilnosti

Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 10,1'' palec / 25,6 cm 
• Ločljivost zaslona: 1280 x 800
• Optimalna ločljivost: 1280 x 800
• Svetlost: 300 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 800:1
• Razmerje stranic: 16:10
• Odzivni čas (običajno): 30 ms
• Zorni kot (H / V): 170 / 170 stopinja
• Barve zaslona: 262 tisoč
• Operacijski sistem: Android 4.4.4

Interaktivne vsebine
• Tehnologija večkratnega dotika: Projicirna 

kapacitivnost
• Točke na dotik: 5 sočasnih točk na dotik
• Projicirno steklo: 0,7-mm kaljeno varnostno steklo

Povezljivost
• Video izhod: HDMI
• Avdio izhod: Priključek za zunanji zvočnik
• Zunanji nadzor: RJ45
• Ostali priključki: USB, micro SD

Priročnost
• Namestitev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
• Upravljanje prek omrežja: RJ45, WiFi
• Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
• Funkcije ohranjevanja zaslona: Premik slikovnih pik, 

šibka osvetlitev
• Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
• Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
• Pomnilnik: 8 GB eMMC

Dimenzije
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

261 x 167,2 x 29 mm
• Teža izdelka: 0,71 kg
• Podstavek VESA: 75 x 75
• Teža izdelka (lb): 1,57 lb
• Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 

10,28 x 6,58 x 1,14 palec
• Širina obrobe (L/D, V/D): 19,77 (L/D), 13,56 (V/D) 

mm

Zvok
• Vgrajeni zvočniki: 2 x 2 W

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 5~40 °C
• Relativna vlažnost: 20–80 %
• MTBF: 50.000 ur
• Nadmorska višina: 0–3000 m
• Temperat. razpon (shranjevanje): –20–60 °C

Napajanje
• Omrežno napajanje: 12 V DC +/- 5 %, 1,5 A, 

PoE = 24 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
• Poraba (običajna): 6 W

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, 

Namizno stojalo, Kabel USB, Napajalnik, kabel 
HDMI, Napajalni vtič, silikonsko podnožje

Razno
• Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, 

Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, 
Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, 
Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, 
Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, 
Portugalščina, Švedščina

• Zakonske odobritve: CB, CE, RoHS, FCC, razred 
A, UL

• Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije
• Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP2, MP3, 

WMA
• Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG, 

PNG
• Predvajanje videa z USB-ja: 3GP, AVI, DAT, FLV, 

MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
•

Datum izdaje 2022-04-21

Različica: 7.0.2

12 NC: 8670 001 40632
EAN: 87 12581 74155 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

Specifikacije
Zaslon na večkratni dotik
10" S sistemom Android, Večkratni dotik

http://www.philips.com

