
 

 

Philips
professzionális LED TV

19"-es HeartLine
LED
DVB-T2/T/C és IPTV

19HFL4010W
Egyedülálló TV az éjjeliszekrényre

Sokoldalú funkciók a páciensek számára
Ez az egyedülálló Hospitality TV tökéletes megoldás a páciensek ágya melletti használatra. 
Az egészségügyi környezetben való használatra tervezett készülék a többi pácienst nem 
zavarja, és maximális kényelmet nyújt az egyéni vizuális élmény létrehozásával.

Kiváló vizuális élmény és a páciensek maximális kényelme
• LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
• Alacsony fogyasztás

Speciálisan egészségügyi környezetben való használatra tervezve
• Esztétikus fehér kivitel az egészségügyi környezetben való használatra
• Megvilágított elülső érintőgombok közelségérzékeléssel
• Az antimikrobiális készülékház aktívan akadályozza a baktériumok terjedését
• Galvanikusan szigetelt fejhallgató-csatlakozó
• A gyógyászati besorolású tápegység alacsony kibocsátási szinttel garantálja a biztonságot

Fejlett egészségügyi funkciók, időtálló kialakítás
• SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
• SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív egészségügyi információs oldalakhoz
• Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
• MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
• Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez



 LED TV
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony 
fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen 
kontrasztú és élénk színű, gyönyörű 
kontúrokat.

Esztétikus fehér kivitel
Fehér kivitel lekerekített sarkokkal a 
barátságosabb megjelenésért az egészségügyi 
környezetben.

SmartInstall

A SmartInstall révén könnyedén üzembe 
helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. 
Egy egyszerűen használható webes eszköz 
segítségével távolról konfigurálhatja és 
helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, 
hogy bármelyik szobába be kellene mennie! 
Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei 
zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda 
információs oldalainak frissítéséről vagy új 
csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall 
mindenre alkalmas.

SmartInfo

A SmartInfo segítségével a kórházzal vagy az 
egészségügyi témákkal kapcsolatos 
információkat kínálhat a pácienseinek. A 
páciensek akkor is hozzáférhetnek ehhez az 
interaktív kórházi weboldalhoz, ha a TV nem 
csatlakozik a belső hálózathoz vagy az 
Internethez. Az információkat rendszeresen és 
könnyedén frissítheti, így a páciensei számára 

egyszerűen szolgálhat naprakész 
információkkal.

Elülső érintésvezérlés
Az éjjeliszekrényre való, innovatív TV alján a 
személyre szabott felhasználói élményt szem 
előtt tartva intelligens, érintésvezérléses 
kezelőpanel található. A megvilágított 
kezelőpanellel sötétben is könnyű a navigáció. 
A sima, tisztítható felület és a billentyűzár 
egyszerűvé teszi a tisztítást.

Gyógyászati besorolású tápegység
Az alapvető biztonság, a teljesítmény és a 
megbízhatóság meghatározó követelmények a 
professzionális klinikai környezetben. A normál 
TV-ktől eltérően a Philips HeartLine speciális, 
gyógyászati besorolású tápegységgel 
rendelkezik, hogy megfeleljen e 
követelményeknek. A készülék megfelel az EN/
IEC 60601-1 szabványnak, garantálva az 
alapvető biztonságot és teljesítményt. Megfelel 
továbbá az EN/IEC 60601-1-2 kiegészítő 
szabványnak is, amely a gyógyászati besorolású 
elektromágneses tesztekre és kompatibilitásra 
vonatkozik. Számos országban a kórházak és 
klinikák követelményként előírják az e 
szabványoknak való megfelelést.

fejhallgató-csatlakozó
A fejhallgató-csatlakozó galvanikusan szigetelt, 
hogy a lehető legbiztonságosabb csatlakozást 
biztosítsa a páciens fejhallgatója és a Philips 
HeartLine TV között. A galvanikus szigetelésre 
azért van szükség, hogy a fejhallgató-csatlakozó 
meghibásodás-biztos leválasztását biztosítsa a 
páciens ágya melletti elektromos környezettől.

Antimikrobiális készülékház
A kórokozók világszerte egyre nagyobb 
problémát jelentenek a kórházakban és klinikai 
környezetekben, mivel életveszélyes 
fertőzéseket okoznak. A Philips HeartLine TV-
k kezelik ezt a kihívást, mivel a kijelző 
készülékházának szerves része a JIS Z2801 
kompatibilis antimikrobiális adalékanyag. Az 
Ön és a páciensei jóllétét mostantól egy 
védőréteg biztosítja, amely akadályozza a 
leggyakoribb mikroorganizmusok, például 
„Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)”, 

„Escherichia coli (E Coli)” és „Klebsiella 
(Pneumonia)” növekedését.

MyChoice kompatibilis

A MyChoice segítségével egyszerűen és 
alacsony költségek mellett kínálhat 
vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, 
ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre 
fordított eredeti befektetése megtérül.

Smart TV alkalmazások
A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul 
bővülő választékában megtalálható a YouTube, 
a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok 
minden más. A speciális változat kifejezetten a 
szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos 
további előnnyel jár, például lehetővé teszi a 
vendég által feltöltött információk biztonságos 
törlését a használatot követően, és 
gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális 
tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

Soros Xpress protokoll (SXP)
A TV a soros Xpress protokoll (SXP) 
használatával külső dekóderekhez és minden 
nagyobb interaktív szolgáltató beltéri 
egységeihez csatlakoztatható.

Óra kijelzése a képernyőn
Az új, képernyőn történő órakijelzés 
funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják 
a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra 
megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb 
láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

Alacsony fogyasztás
A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy 
fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a 
környezetre gyakorolt káros hatás mértékét 
csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.
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Fénypontok
professzionális LED TV
19"-es HeartLine LED, DVB-T2/T/C és IPTV



Sima hátlap
Kép/Kijelző
• Kijelző: LED HD TV
• Átlós képernyőméret: 19 hüvelyk / 47 cm 
• Képformátum: 16:9
• Panel felbontása: 1366 x 768p
• Fényerő: 200 cd/m²
• Megtekintési szögtartomány: 170º (H) / 160º (V)
• Képjavítás: 200 Hz-es Perfect Motion Rate, Pixel 

Plus HD

Hang
• Kimeneti hangteljesítmény: 5 (2 x 2,5) W
• Hangsugárzók: 2,0, Előre sugárzó
• Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W 

monó, 8 ohm
• Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerő-

kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély 
hang, Dolby MS10

Kialakítás
• Szín: Fehér

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/T2/C
• Analóg TV: PAL
• IP lejátszás: Multicast, Unicast

Hátoldali csatlakoztatás
• Antenna: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Külső vezérlés: RJ-48

Csatlakoztató oldal
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB1: USB 2.0
• Fejhallgató-kimenet: Mini jack

Csatlakoztathatóság javítása
• USB-vel: „Csak töltőcsatlakozó” üzemmód
• HDMI: ARC (minden port)
• EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC 
áthurkolás, rendszer-hangvezérlés

• LAN: Ébresztés: LAN
• RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész

Jellemzők
• Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus 

műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, 
HbbTV

• Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
• Helyi vezérlés: Kapacitív érintésvezérlés

Vendéglátási funkciók
• Hotel üzemmód: Menüzár, Csatornabeállító 

menüzár, Hangerő-korlátozás, Helyi 
kezelőszervvezérlés-zár

• Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, 
TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár

• SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok, 
Diavetítés

• CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, 
Offline beállításszerkesztő, Valós idejű TV-státusz 
(IP), Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, 
CMND&Create, TV csoport felügyelete

• Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, SmartTV 
hátterének testre szabása, Üdvözlő üzenet, Testre 
szabható kezelőfelület (HTML), IPTV-rendszer

• Alkalmazások: AppControl, Felhő alapú 
alkalmazások

• Bevételgenerálás: MyChoice
• Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning 

- azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP 
segítségével

• Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés 
csatorna, Ébresztőhangok

• Óra: Óra készenléti üzemmódban, Képernyőn 
megjelenő óra, Opcionális külső óra

• Csatornák: Kombinált lista
• Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes 

streamelés
• Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés 

blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV 
vezérlésére - JAPIT

• Teljesítményszabályozás: Automatikus BE, Zöld/
gyorsindítás, WoLAN

• Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, 
Képformátum, Hangerő

• Lopásgátló: Kensington zár

Egészségügyi funkciók
• Vezérlés: Megvilágított érintőgombok, 

Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-
kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis

• Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Közelségérzékelő, 
Lezárás funkció tisztításhoz, Független fő 
hangszóró némítása, TV fogantyú

• Biztonság: IEC/EN60601-1, Lángálló, Galvanikus 
szigetelésű fejhallgató-kimenet, Dupla szigetelés - 
II. osztály

• EMC: IEC/EN60601-1-2
• Higiénikus: JISZ2801 Mikroba-védett készülékház, 
Multimédiás
• Multimédiás kapcsolatok: USB-vel, LAN
• Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/

MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, Formátumkonténerek: AVI, MKV, 3GP, ASF, 
M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

• Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA 
SUB, TXT

• Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, 
WMA (v2-től v9.2-ig)

• Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
• Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 

1920x1080p/60 Hz

Tartozékok
• Mellékelve: DC tápadapter, Garancialevél, Jogi és 

biztonsági brosúra
• Opcionális: RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi 

rendszerhez, RC 22AV9573A - Beállítás, 
22AV1120C/00 - Külső óra

Energiaellátás
• Bemenet: 12 V egyenáram (DC)
• Külső tápellátás: 50-60 Hz, AC 100-240 V, XXL 

DC-kábel, 3,5 m, Gyógyászati tanúsítvány: IEC/
EN60601-1

• Energiacímke-osztály: A+
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 13 W
• Éves energiafogyasztás: 19 kWh
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
• Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

Méretek
• Készlet méretei (fogantyú nélkül): (Szé x Ma x Mé): 

446 x 293 x 38 mm
• Termék tömege: 2,4 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: M4, 75 x 75 mm
• Termék tömege (+fogantyú): 2,6 kg
•
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* A távvezérlő nem tartozék. A TV beüzemeléséhez opcionális 
távvezérlő szükséges. Egyes funkciókat nem lehet használni az 
opcionális távvezérlő nélkül.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől 
függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás 
bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió 
használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz 
technológiai alternatívákat.

http://www.philips.com

