
 

 

Philips
Professional LED TV

19" HeartLine
LED
DVB-T2/T/C และ IPTV

19HFL4010W
ทีวีขางเตียงท่ีไมซํ้าใคร

ดวยฟงกชันการใชงานท่ีนาท่ึงสําหรับผูปวยของคุณ
Hospitality TV ท่ีมีเอกลัษณเฉพาะน้ีเปนทางเลือกท่ีสมบูรณแบบในการติดต้ังไวใกลเตียงของผูปวย 
ออกแบบมาสําหรับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหกับสถานดูแลสุขภาพ ซ่ึงหลีกเล่ียงการรบกวนผูป วยคนอ่ืนๆ 
และเพ่ิมความสะดวกสบายสูงสุดดวยการสรางประสบการณท่ีใหความเปนสวนตัวในการรับชม

ประสบการณการรับชมที่ยอดเยี่ยมและสรางความสะดวกสบายใหกับผูปวย
• LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบตางที่สมจริง
• การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
ออกแบบเปนพิเศษสําหรับสถานดูแลสุขภาพ
• ความงามสีขาวสําหรับสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพ
• ปุมควบคุมแบบสัมผัสดานหนาสองสวางที่มีการตรวจจับระยะหาง
• ตัวโครงปองกันแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
• การเช่ือมตอชุดหูฟงที่แยกกระแสไฟฟาออก
• แหลงจายไฟเกรดทางการแพทยชวยใหมั่นใจในความปลอดภัยดวยการปลอยมลพิษต่ํา
อีกขั้นของการพลิกโฉมการดูแลสุขภาพที่ใชงานไดอยางยั่งยืน
• SmartInstall สําหรับติดตั้งและบํารุงรักษาจากระยะไกลไดงาย
• SmartInfo สําหรับหนาขอมูลดูแลสุขภาพอินเตอรแอคทีฟพรอมแบรนด
• แอปพลิเคชัน Smart TV พรอมบริการเฉพาะสําหรับการบริการ
• การใชรวมกับ MyChoice สําหรับกําไรที่สม่ําเสมอ
• Serial Xpress Protocol สําหรับระบบอินเตอรแอคทีฟ



 LED TV
ดวยแสง LED ที่พื้นหลัง 
คุณจึงไดเพลิดเพลินกับการใชพลังงานต่ําและเ
สนสายของภาพที่สวยงาม 
พรอมดวยความสวางระดับสูง 
ความเปรียบตางที่สวยจนตองทึ่ง 
และสีสันที่สดใส

ความงามของสีขาว
การออกแบบสีขาวพรอมมุมแบบกลมเพื่อรูปโฉ
มที่ดูเปนมิตรมากขึ้นในสถานดูแลสุขภาพ

SmartInstall

SmartInstall 
ทําใหการติดตั้งและการบํารุงรักษาของทีวีของคุ
ณไดอยางงายดาย ดวยเคร่ืองมือเว็บที่ใชงานงาย 
คุณสามารถกําหนดคาและติดตั้งทีวีของคุณจาก
ระยะไกลโดยไมตองไปที่หองใดๆ! 
วิธีนี้จะชวยคุณประหยัดเวลาและทําใหแนใจวา
แขกที่มาพักของคุณจะไมถูกรบกวน 
ไมวาจะเปนการอัปเดตหนาขอมูลโรงแรมหรือก
ารติดตั้งชองใหม ให SmartInstall 
จัดการไดทั้งหมด

SmartInfo

SmartInfo 
ชวยใหคุณสามารถใหขอมูลโรงพยาบาลหรือกา
รดูแลสุขภาพกับผูปวยไดงายๆ 
ผูปวยเขาใชงานเว็บเพจโรงพยาบาลแบบอินเท
อรแอคทีฟไดแมทีวีไมไดเช่ือมตอกับอินทราเน็
ตหรืออินเทอรเน็ต 
คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอและให
ขอมูลลาสุดทั้งหมดกับผูปวยของคุณไดอยางงาย
ดาย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสดานหนา
ทีวีขางเตียงล้ําสมัยนี้มีแผงควบคุมแบบสัมผัสอัจ
ฉริยะที่ดานลางของทีวีเพื่อใหประสบการณของ
ผูใชในแบบของคุณ 
ปุมควบคุมที่สองสวางจะใหการนาวิเกตที่งายดา
ยแมเมื่ออยูในความมืด 
พื้นผิวเรียบที่ทําความสะอาดไดและล็อกของปุ
มกดทําใหทําความสะอาดไดงาย

แหลงจายไฟเกรดทางการแพทย
ความปลอดภัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพที่จําเปน 
และความนาไววางใจเปนขอกําหนดที่จําเปนใน
สภาพแวดลอมทางการแพทยมืออาชีพ Philips 
HeartLine 
จึงมีการใชแหลงจายไฟเกรดโรงพยาบาลพิเศษเ
พื่อใหตรงตามขอกําหนดเหลานี้ 
ทําใหแตกตางจากทีวีทั่วไป ซ่ึง Philips 
HeartLine ตรงตามมาตรฐาน EN/IEC 60601-1 
จึงมั่นใจไดในความปลอดภัยพื้นฐานและประสิท
ธิภาพที่จําเปน นอกจากนี้ 
ยังตรงตามมาตรฐานแบบ Collateral EN/IEC 
60601-1-2 
สําหรับการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาและควา
มเขากันไดกับเกรดโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลและคลินิกในหลายประเทศบังคับใ
หมีการเปนไปตามมาตรฐานเหลานี้เปนขอกําห
นด

การเชื่อมตอชุดหูฟง
การเชื่อมตอหูฟงมีการแยกกระแสไฟฟาออกเพื่
อการเช่ือมตอที่ปลอดภัยที่สุดระหวางชุดหูฟงขอ
งผูปวยและทีวี Philips HeartLine 
การแยกกระแสไฟฟาออกเปนสิ่งจําเปนเพื่อแย
กตัวเช่ือมตอชุดหูฟงจากไฟฟารอบเตียงของผูป
วยใหเกิดการปองกันภัย

ตัวโครงปองกันแบคทีเรีย
เช้ือโรคไดกลายเปนปญหาที่ขยายใหญขึ้นในโร
งพยาบาลและสภาพแวดลอมทางการแพทยทั่วโ
ลกเนื่องจากสามารถทําใหเกิดการติดเชื้อที่เปน
อันตรายตอชีวิตได ทีวี Philips HeartLine 
จัดการกับความทาทายนี้โดยใช JIS Z2801 
สิ่งเติมแตงตานการติดเช้ือที่เปนไปตามขอกำห
นดในวัสดุของโครงสราง 
ทําใหชิ้นสวนเขากันกับโครงสรางของหนาจอ 
ความเปนอยูที่ดีของคุณรวมถึงผูปวยของคุณจะ
ไดรับความมั่นใจโดยการปองกันที่ยับยั้งการเจริ
ญเติบโตของจุลินทรียทั่วไปสวนใหญเชน 
"Staphylococcus aureus 
(โรคกะเพาะและลําไสอักเสบ)", "Escherichia 
coli (E Coli)" และ "Klebsiella (โรคปอดบวม)"

ใชไดกับ MyChoice

MyChoice 
มอบความเรียบงายและตนทุนต่ําในการใหบริกา
รชองทีวีระดับพรีเมี่ยมแกแขกที่มาพักของคุณ 
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกําไรใ
หแกคุณ 
ชวยใหคุณสามารถคืนตนทุนในการลงทุนกับทีวี
ได

แอปพลิเคชัน Smart TV
แอป Philips Smart TV 
ประกอบดวยตัวเลือกของแอปพลิเคชันตางๆ 
ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตแอป YouTube 
ไปจนถึงแอปเครือขายสังคมและแอปอื่นๆ 
อีกมากมาย 
เวอรชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อใหเปนมิตรกับการใ
ชงานและมีประโยชนเพิ่มขึ้นหลายอยาง เชน 
การทําใหแนใจวาขอมูลของผูใชภายนอกจะถูก
ลบอยางปลอดภัยหลังการใชงาน 
และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป
นอันตรายตองานของคุณ

Serial Xpress Protocol (SXP)
ใหคุณเชื่อมตอทีวีไดกับตัวถอดรหัสภายนอก 
และกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเ
ตอรแอคทีฟหลักทุกรายผาน Serial Xpress 
Protocol (SXP)

จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอ
ดวยจอแสดงนาฬิกาบนหนาจอใหมของเรา 
แขกจะสามารถเขาถึงเวลาปจจุบันไดอยางงายด
าย เพียงกดปุมเดียว 
นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหนาจอทีวีที่รวมการแส
ดงที่มีประสิทธิภาพและการใชพลังงานที่ลดลง

การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
Philips TV 
ไดรับการออกแบบใหลดการใชพลังงานใหเหลือ
นอยที่สุด 
ซึ่งไมเพียงแตชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
เทานั้น 
แตยังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานลงไดอี
กดวย
19HFL4010W/12

ไฮไลต
Professional LED TV
19" HeartLine LED, DVB-T2/T/C และ IPTV



• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: USB, LAN
ภาพ/การแสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ขนาดจอในแนวทแยง: 19 นิ้ว / 47 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสวาง: 200 cd/m²
• มุมมองภาพ: 170º (H) / 160º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect 

Motion Rate, Pixel Plus HD
เสียง
• กําลังเอาตพุตเสียง: 5 (2x2.5) วัตต
• ลําโพง: 2.0, ดานหนา
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: 1.5 วัตต โมโน 8 โอหม
• คุณสมบัติดานเสียง: AVL, Incredible surround, 

Dynamic Bass, Dolby MS10
การออกแบบ
• สี: สีขาว
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• อะนาล็อกทีวี: PAL
• การเลน IP: Multicast, Unicast
การเชื่อมตอดานหลัง
• เสาอากาศ: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: Mini-Jack
• อีเธอรเน็ต (LAN): RJ-45
• การควบคุมภายนอก: RJ-48
การเชื่อมตอดานขาง
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB1: USB 2.0
• ชองสัญญาณออกของหูฟง: Mini-Jack
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอ
• USB: โหมด 'พอรตชารจเทานั้น'
• HDMI: ARC (ทุกพอรต)
• EasyLink (HDMI CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายระบบ, RC pass through, 
การควบคุมเสียงในระบบ

• LAN: เรียกใชงานจาก LAN
• RJ48: IR-เขา/ออก, อินเตอรเฟซแบบ Serial Xpress 

interface
คุณสมบัติ
• บริการดิจิตอล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

เทเลเท็กซ, HbbTV
• ใชงานงาย: สไตลภาพ, สไตลเสียง
• การควบคุมในเครื่อง: ระบบควบคุมสัมผัส Capacitive

คุณสมบัติบริการ
• โหมดโรงแรม: ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, 

การจํากัดระดับเสียง, การควบคุมล็อคในเครื่อง
• โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/

USB/EPG/ล็อคคําบรรยาย
• SmartInfo: เบราวเซอร HTML5, 

แบบอินเตอรแอคทีฟ, แสดงสไลดรูป
• CMND&Control: ตัวแกไขชองแบบออฟไลน, 

ตัวแกไขการตั้งคาแบบออฟไลน, 
สถานะทีวีแบบเรียลไทม (IP), 
การจัดการระยะไกลผาน IP/RF, CMND&Create, 
การจัดการ TV Group

• ย่ีหอของคุณ: SmartInfo, โลโกตอนรับ, SmartTV 
พื้นหลังกําหนดเอง, ขอความตอนรับ, 
แดชบอรดปรับแตงได (HTML), ระบบ IPTV

• แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด
• การสรางรายได: ตัวเลือกของฉัน
• การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟรมแวร: 

การโคลนนิ่งเริ่มตนทันที, ผาน USB/RF/IP
• ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปดเครื่อง, การตั้งปลุก, 

ชองที่เปดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
• นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย, 

นาฬิกาบนหนาจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได
• ชอง: รายการแบบรวม
• DRM อินเตอรแอคทีฟ: VSecure, การใชงาน 

Smoothstreaming ของ Playready
• การควบคุม: บล็อคการอัปเดตชองอัตโนมัติ, Serial 

Xpress Protocol, JSON API สําหรับการควบคุมทีวี-
JAPIT

• ควบคุมพลังงาน: เปดอัตโนมัติ, 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม/เริ่มทํางานอยางรวดเร็ว, 
WoLAN

• ปุมควบคุมการเปด: ชอง, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, 
ระดับเสียง

• ปองกันขโมย: ล็อค Kensington
คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
• การควบคุม: ปุมควบคุมสัมผัสสวางไสว, 

รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เขากันไดกับ 
Healthcare RC, ใชไดกับระบบ Nurse call

• สะดวกสบาย: ชองสัญญาณออกของหูฟง, 
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร, 
ฟงกชันล็อคเพื่อทําความสะอาด, 
ปดเสียงลําโพงหลักแยกอิสระ, บารที่จับทีวี

• ปลอดภัย: IEC/EN60601-1, สารหนวงไฟ, 
ชองสัญญาณออกของหูฟงแยกกระแสไฟฟา, Class 
II แบบหนาทนทาน

• EMC: IEC/EN60601-1-2
• ถูกสุขอนามัย: โครงสรางปองกันแบคทีเรีย JISZ2801, 

การออกแบบฝาปดดานหลังเรียบเนียน
มัลติมีเดีย
• สนับสนุนการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 
AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, 
MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

• สนับสนุนรูปแบบคําบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA 
SUB, TXT

• สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA 
(v2 สูงถึง v9.2)

• สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
• สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 

1920x1080p@60Hz
อุปกรณเสริม
• พรอมดวย: อะแดปเตอร DC, ใบรับประกัน, 

โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย
• ทางเลือก: Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง 

RC 22AV9573A, นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00
กําลังไฟ
• อินพุต: 12V DC
• แหลงจายไฟภายนอก: 50-60Hz, AC 100-240V, สาย 

DC XXL 3.5 ม., ใบรับรองทางการแพทย IEC/
EN60601-1

• ระดับ Energy Label: A+
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 13 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 19 kW h
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมดประหยัด
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
ขนาด
• ขนาดทั้งชุด (ไมรวมที่จับ): (กวาง x สูง x ลึก): 446 x 

293 x 38 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 2.4 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: M4, 75 x 75 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมที่จับ): 2.6 กก.
•

วันที่ออก 2019-03-04
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19HFL4010W/12

รายละเอียดเฉพาะ
Professional LED TV
19" HeartLine LED, DVB-T2/T/C และ IPTV

* ไมมีรีโมทคอนโทรลมาให 
จําเปนตองมีรีโมทคอนโทรลเสริมระหวางการติดต ั้งทีวี 
ไมสามารถใชงานบางคุณสมบัติโดยไมมีรีโมทคอนโทรลเสริม

* คุณสมบัติท่ีมีจะข้ึนอยูกับการใชงานท่ีเลือกโดยผูติดต้ัง
* วัดการใชไฟโหมดเปดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 

การใชพลังงานจริงจะขึ้นอยูกับวิธีการใชงานโทรทัศน
* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 

หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

