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จอแสดงผล Multi-Touch
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Multi-touch

10BDL3051T
ผลลัพธที่ยิ่งใหญ

จอแสดงผล Multi-Touch ขนาดเล็ก
ต้ังแตการโฆษณาบนช้ันวางสินคาไปจนถึงการโฆษณาสัญจร หนาจออัจฉริยะ Multi-touch 
ท่ีคมชัดสุดขีดน้ีเหมาะอยางยิ่งกับบริเวณท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด จัดการเน้ือหาจากระยะไกลไดงายๆ 
ดวยโซลูชันท่ีหลากหลายแบบครบวงจร รวมท้ังยังวางไวท่ีไหนก็ไดเพราะมีเทคโนโลยี Power-over-Ethernet

สุดยอดการแสดงภาพ จอสัมผัสที่ตอบสนองไดรวดเร็ว
• จอแสดงผล Multi-Touch ที่มี Plug&Play 5 จุด
• ที่สุดแหงความคมชัด แสดงขอความไดชัดเจน
• ลําโพงและกลองในตัว
• หนวยประมวลผลแบบ Android SoC การทํางานบนหนาเว็บที่เป ็นมาตรฐาน
ติดตั้งงาย ควบคุมไดทุกรูปแบบ
• ติดตั้งงายดวยเทคโนโลยี PoE+
• CMND & Deploy ติดตั้งและใชงานแอปตางๆ จากระยะไกล
• ใชงาน ตรวจสอบ และบํารุงรักษาดวย CMND & Control
• CMND & Create ตอยอดและเผยแพรเนื้อหาของคุณ
ระบบโซลูชันที่หลากหลาย
• แอป TeamViewer Host ควบคุมจากระยะไกลและแชรหนาจอ
• หนวยความจําภายใน อัปโหลดเนื้อหาเพื่อเลนทันท ี
• ลักษณะแบน ทําความสะอาดงาย ขอบบาง
• ติดตั้งไดหลายรูปแบบ: แนวตั้ง แนวนอน หรือวางบนโตะ



 โดย Android
ควบคุมจอแสดงผลของคุณผานการเช่ือมตออินเทอร เ
น็ต หนาจอระดับมืออาชีพของ Philips 
ที่ขับเคลื่อนดวยระบบ Android 
เหมาะอยางย่ิงสําหรับการใชงานรวมกับแอปพลิเคชัน
มาตรฐานของ Android 
คุณจึงติดตั้งระบบการทํางานบนหนาเว็บลงบนหนาจอ
แสดงผลไดทันที ระบบปฏิบัติการ Android 
ใหมชวยใหมั่นใจไดวาซอฟตแวรจะไดรับการรักษาคว
ามปลอดภัยและเปนขอมูลจําเพาะที่ใหมอยูเสมออยา
งยาวนาน
ลําโพงและกลองในตัว
ลําโพงและกลองในตัวทําใหจอสัมผัสขนาดเล็กเครื อง
นี้กลายเปนโซลูชันอัจฉริยะที่ใชงานไดอยางหลากหล
าย 
เหมาะสําหรับการประเมินกลุมเปาหมายของรานคาป
ลีก การวิเคราะหผลฟุตบอล และอีกมากมาย 
พรอมการควบคุมขุมพลังจากแอป Android AI 
ที่สามารถแสดงเนื้อหาไดอยางตรงตามเปาหมาย 
หรือจะใชหนาจอสําหรับการประชุมผานวิดีโอก็ได
Power over Ethernet (PoE+)
ติดตั้งจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
ไวไดเกือบทุกที่ เพราะ PoE+ 
สามารถสงพลังงานและขอมูลไปยังหนาจอของคุณได
โดยผานสายอีเทอรเน็ตเพียงเสนเดียว 
จึงไมจําเปนตองใชเตารับ อยางไรก็ตาม 
หนาจอก็มาพรอมอะแดปเตอรจายไฟที่คุณอาจตองกา
รเสียบใชงาน
หนวยความจําภายใน
บันทึกและเลนเนื้อหาไดโดยไมตองใชเครื่องเลนภาย
นอกแบบถาวร จอแสดงภาพระดับอาชีพจาก Philips 
มาพรอมหนวยความจําภายในซึ่งสามารถอัปโหลดสื่อต
างๆ ไปยังหนาจอเพื่อเลนไดในทันที 
หนวยความจําภายในดังกลาวยังมีฟงกชันที่เปนแคชส
ำหรับการสตรีมออนไลนอีกดวย
CMND & Create

จัดการกับเนื้อหาของคุณใหอยูหมัดดวย CMND & 
Create 
คุณสามารถเผยแพรเนื้อหาของตัวเองสูสาธารณะไดง
ายๆ ผานอินเทอรเฟซแบบลากแลววาง 
ไมวาจะเปนบอรดวันพิเศษหรือขอมูลเกี่ยวกับแบรนด
ขององคกร 
รวมไปถึงแมแบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ งจะชวย
ยกระดับภาพถาย ขอความ 
และวิดีโอของคุณใหพรอมใชงานไดในทันที
CMND & Control

ใชงานจอภาพของคุณผานการเช่ือมตอเครือขายแบบ
เฉพาะ (LAN) โดยให CMND & Control 
พาคุณไปสัมผัสกับฟงกชันสําคัญมากมาย เชน 
การควบคุมอินพุตตางๆ 
และการติดตามสถานะของจอภาพ 
คุณจึงรับมือกับหนาจอกวา 100 เครื่องไดสบาย
10BDL3051T/00

ไฮไลต
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ปอนด): 1.57 lb MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM
•

ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 10.1 นิ้ว นิ้ว / 25.6 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1280 x 800
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1280 x 800
• ความสวาง: 300 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800:1
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:10
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 170 / 170 องศา
• สีในการแสดงผล: 262,000
• ระบบปฏิบัติการ: Android 4.4.4
คุณสมบัติ
• เทคโนโลยี Multi-Touch: Projected Capacitive
• การสัมผัสหลายจุด: จุดสัมผัส 5 จุดพรอมกัน
• กระจกที่มอบการปองกัน: กระจกนิรภัยเทมเปอร 0.7 

มม.
การเชื่อมตอ
• เอาตพุตวิดีโอ: HDMI
• เอาตพุตระบบเสียง: ชองเสียบลําโพงภายนอก
• การควบคุมภายนอก: RJ45
• การเช่ือมตออื่นๆ: USB, Micro SD
สะดวกสบาย
• การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
• สามารถควบคุมเครือขายได: RJ45, WiFi
• คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
• ฟงกชันรักษาหนาจอ: Pixel shift ความสวางต่ํา
• การควบคุมแปนพิมพ: ซอนไว, ล็อคการทํางานได
• ฟงกชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
• หนวยความจํา: 8GB eMMC
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

261 x 167.2 x 29 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 0.71 กก.
• ขาตั้ง VESA: 75 x 75

• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 
10.28 x 6.58 x 1.14 นิ้ว

• ความกวางของขอบจอ (L/R, T/B): 19.77 (L/R), 13.56 
(T/B) มม.

เสียง
• ลําโพงภายในตัว: 2 x 2W
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5 ~ 40 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: 0 ~ 3000 ม.
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5W
• การใชพลังงาน (ทั่วไป): 6 วัตต
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: คูมือเริ่มตนใชงานอย างยอ, 

ขาตั้ง, สายเคเบิล USB, อะแดปเตอรไฟฟา DC, สาย 
HDMI, ปลั๊กไฟ, ฐานซิลิโคน

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, 

เยอรมัน, อิตาลี, ญ่ีปุน, โปแลนด, สเปน, ตุรกี, รัสเซีย, 
จีน (แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน), เดนมารค, 
เนเธอรแลนด, ฟนนิช, นอรเวย, โปรตุเกส, สวีเดน

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CB, CE, RoHS, FCC, 
Class A, UL

• รับประกัน: รับประกัน 3 ป
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• เลนเสียงผาน USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
• แสดงรูปภาพผาน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
• เลนวิดีโอผาน USB: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, 
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