
 

 

Philips Signage Solutions
Οθόνη Multi-Touch

10"
με Android
Πολλαπλής αφής

10BDL4551T
Εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Μικρή οθόνη πολλών σημείων αφής.
Από διαφήμιση ραφιών μέχρι καθοδήγηση με σήμανση, αυτή η εξαιρετικά ευκρινής έξυπνη οθόνη 

πολλών σημείων αφής είναι ιδανική όταν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο. Μια πρακτική λύση 

όλα σε ένα, που διευκολύνει τη διαχείριση του περιεχομένου από μακριά. Επίσης, η λειτουργία 

Power-over-Ethernet εξυπηρετεί την ευέλικτη τοποθέτηση.

Εξαιρετική εικόνα. Οθόνη αφής υψηλής απόκρισης.
• Οθόνη αφής 5 σημείων με δυνατότητα plug-and-play
• Υψηλή αντίθεση. Υψηλή αναγνωσιμότητα
• Ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία
• Επεξεργαστής Android SoC. Εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές web

Εύκολη εγκατάσταση. Πλήρης έλεγχος.
• Εύκολη εγκατάσταση με τεχνολογία PoE+
• CMND & Deploy. Εγκατάσταση και εκκίνηση εφαρμογών από απόσταση
• Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control
• CMND & Create. Αναπτύξτε και προωθήστε το δικό σας περιεχόμενο

Λύση ευέλικτου συστήματος
• Εφαρμογή TeamViewer Host. Τηλεχειριστήριο και κοινή χρήση οθόνης
• Εσωτερική μνήμη. Ανεβάστε περιεχόμενο για άμεση αναπαραγωγή
• Επίπεδη επιφάνεια χωρίς πλαίσιο που καθαρίζεται εύκολα
• Ευέλικτη τοποθέτηση: κατακόρυφος, οριζόντιος προσανατολισμός και επιτραπέζια 



 Ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία
Με ενσωματωμένη κάμερα και ηχεία, αυτή η μικρή 
οθόνη αφής είναι μια πραγματικά ευέλικτη έξυπνη 
λύση. Χρησιμοποιήστε την για τη μέτρηση του 
κοινού στον κλάδο της λιανικής πώλησης και την 
ανάλυση της επισκεψιμότητας. Εκμεταλλευτείτε 
την ισχύ των εφαρμογών Android AI για να 
προβάλλετε στοχευμένο περιεχόμενο. 
Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε απλώς την οθόνη 
σας για βιντεοδιασκέψεις.

Τεχνολογία Power over Ethernet 
(PoE+).
Τοποθετήστε την επαγγελματική σας οθόνη 
Philips σχεδόν παντού. Η τεχνολογία PoE+ 
επιτρέπει την παροχή ισχύος και δεδομένων στην 
οθόνη με ένα μόνο καλώδιο Ethernet. Δεν θα 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε πρίζα, αλλά στην 
περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή 
στην παροχή ρεύματος, παρέχεται επίσης 
τροφοδοτικό.

Εσωτερική μνήμη
Αποθηκεύστε και προβάλετε περιεχόμενο χωρίς 
μόνιμη εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής 
πολυμέσων. Η επαγγελματική οθόνη Philips 
διαθέτει εσωτερική μνήμη η οποία επιτρέπει την 
αποστολή πολυμέσων στην οθόνη για άμεση 
αναπαραγωγή. Επίσης, η εσωτερική μνήμη 
λειτουργεί ως μνήμη cache για τη μετάδοση 
περιεχομένου στο διαδίκτυο.

CMND & Create

Ελέγξτε το περιεχόμενό σας με το CMND & 
Create. Μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης 
που απλοποιεί τη δημοσίευση του περιεχομένου 
σας, είτε πρόκειται για καθημερινές αναρτήσεις 
είτε για τις εταιρικές πληροφορίες μιας επωνυμίας. 
Χάρη στα προεγκατεστημένα πρότυπα και τα 
ενσωματωμένα widget, οι φωτογραφίες, τα 
κείμενα και τα βίντεό σας προβάλλονται σε χρόνο 
μηδέν.

CMND & Control

Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική 
σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σάς 
επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες 
όπως ο έλεγχος των εισόδων και η 
παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε 
έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Με Android 8
Ελέγξτε την οθόνη σας μέσω σύνδεσης στο 
Internet. Οι επαγγελματικές Android οθόνες της 
Philips έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς 
εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να 
εγκαταστήσετε απευθείας και εφαρμογές web. Το 
νέο λειτουργικό σύστημα Android 8 διασφαλίζει 
ότι το λογισμικό παραμένει ασφαλές και πληροί τις 
πιο πρόσφατες προδιαγραφές για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.
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Χαρακτηριστικά
• Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): •
Εικόνα/Οθόνη
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 10,1'' ίντσες / 25,6 
εκ. 

• Ανάλυση οθόνης: 1280 x 800
• Βέλτιστη ανάλυση: 1280 x 800
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
• Αναλογία Εικόνας: 16:10
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 μοίρες
• Χρώματα οθόνης: 16,7 εκατομμύρια
• Λειτουργικό σύστημα: Android 8.1

Αλληλεπίδραση
• Τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής: 
Προβαλλόμενη χωρητική

• Σημεία αφής: 5 ταυτόχρονα σημεία αφής
• Προστατευτικό γυαλί: Ενισχυμένο γυαλί 
ασφαλείας 0,7 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος βίντεο: HDMI
• Έξοδος ήχου: Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού 
ηχείου

• Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45
• Άλλες συνδέσεις: USB, micro SD

Άνεση
• Τοποθέτηση: Οριζόντια (24/7), Κατακόρυφα (24/

7)
• Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45, WiFi
• Απόδοση εικόνας: Προηγμένος έλεγχος 
χρωμάτων

• Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Χαμηλή 
φωτεινότητα

• Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα 
κλειδώματος

• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart 
Power

• Μνήμη: 2GB DDR3/ 8GB eMMC

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 261 x 167,2 x 29 μμ
• Βάρος προϊόντος: 0,74 κ.
• Επιτοίχιο στήριγμα: 75 x 75
• Βάρος προϊόντος (λίβρες): 1,63 lb

10,28 x 6,58 x 1,14 ίντσες
• Πλάτος πλαισίου (αριστερά/δεξιά, κορυφή/
βάση): 19,77 χιλ. (αριστερά/δεξιά), 13,56 χιλ. 
(κορυφή/βάση)

Ήχος
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 2W

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
• Σχετική υγρασία: 10 ~ 85 (χωρίς συμπύκνωση) %
• MTBF: 50.000 ώρα(ες)
• Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, 

PoE = 24 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 

<0,5W
• Κατανάλωση (μεγ.): 10,96 W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Βάση τραπεζιού, Καλώδιο 
USB, Τροφοδοτικό DC, Καλώδιο HDMI, Φις, 
Βάση από σιλικόνη

Διάφορα
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αραβικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, 
Πολωνικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ρωσικά, 
Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, 
Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, 
Πορτογαλικά, Σουηδικά

• Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CB, CE, RoHS, 
FCC, Κλάση A, UL

• Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών

Εφαρμογές πολυμέσων
• Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, M4A, MP2, MP3, 

WMA
• Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, GIF, JPEG, 

PNG
• Αναπαραγωγή βίντεο USB: MOV, MP4, MPG, TS, 

VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
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