
 

 

Philips
Професионален 
телевизор

19" HeartLine
работещ с Android™

19HFL5014W

П

С
Да
ли
с A
рофесионален телевизор за монтиране до леглото

 вграден Chromecast™.
йте им вграден Chromecast, достъп до Google Play Магазин и други. Направен за 
чно гледане в здравни заведения, този телевизор за монтиране до леглото, работещ 
ndroid, съчетава интуитивна функционалност с дизайн от медицински клас.

Създаден с отношение към здравеопазването. Направен за пациенти.
• Вграден Chromecast. Предавайте съдържание на големия екран
• Google Play Магазин. Намерете го. Разгледайте. Играйте
• Лесен за почистване. Здрави предни панели от стъкло. Защитна рамка
• Лесен за употреба. Интегрирани сензорни контроли със задно осветление
• Светлина за четене. Дава на пациентите свободата да четат през деня или през нощта
• Галванично изолиран изход за слушалки
• Противомикробният корпус активно възпрепятства растежа на бактериите

Бърза инсталация. Цялостен контрол.
• CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте
• AppControl. Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно
• Съвместим с MyChoice. Вградено решение "плащане за гледане"
• Захранване за медицински цели
• Опционален дълъг захранващ кабел с постоянен ток за монтаж към скоба на стена



 Вграден Chromecast
Позволете безпроблемно безжично 
предаване на филми, презентации и други 
от смарт устройства (телефони, лаптопи, 
таблети) към вашия професионален 
телевизор с Android на Philips. Chromecast е 
икономичен, не изисква допълнителен 
хардуер и е надежден за професионална 
употреба. Потребителите просто докосват 
иконката на Chromecast на своето мобилно 
устройство, за да започне поточно 
предаване на съдържание от хиляди 
приложения, снабдени с тази опция – 
мобилното устройство се превръща в 
дистанционно управление.

Google Play Store
С достъпа с едно докосване до Google Play 
Магазин е лесно да добавяте приложения, 
игри, музика, филми и други към вашия 
професионален телевизор Philips.

Здрави предни панели от стъкло.
Най-здравите безопасни предни панели от 
стъкло са гладки, което улеснява 
почистването. Стъклото е хидрофобно, не 
задържа отпечатъци от пръсти, а липсата на 
повдигнати бутони означава, че няма 
процепи, през които да влизат микроби. 
Вградените чувствителни на допир 
контроли могат да бъдат удобно 
дезактивирани за почистване чрез бутон на 
гърба на телевизора.

Лесен за употреба.
Предният панел на този професионален 
телевизор за здравеопазването Philips 
включва интегрирани сензорни контроли. 
Основните контроли са удобно 
разположени и светват, когато пациентите 

протягат пръст към тях, като осигуряват 
лесна работа.

Светлина за четене.
Дайте им свободата да четат през деня или 
през нощта. Светлината за четене е удобно 
разположена под долната рамка на 
професионалния телевизор за 
здравеопазването Philips. Светлината се 
управлява от бутон на предния сензорен 
контролен панел: бутонът светва, когато 
близо до него застане ръка или пръст.

Изолирани слушалки
Галваничното развързване осигурява 
възможно най-безопасната връзка между 
слушалките на пациента и този 
професионален телевизор за 
здравеопазването Philips. Никакъв ток не 
може да премине от кабела на слушалките 
към заобикалящата електрическа среда. 
Което осигурява защита както за пациента, 
така и за чувствителното медицинско 
оборудване.

CMND & Control
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез 
локална (LAN или RF) връзка. CMND & 
Control ви позволява да изпълнявате важни 
функции, като например контролиране на 
входовете, актуализация на софтуера и 
наблюдение на състоянието на дисплея. 
Независимо дали отговаряте за един 
телевизор, или повече.

Управление на приложенията
Поемете пълен, централизиран контрол над 
приложенията, инсталирани на вашите 
професионални телевизори Philips. 
AppControl ви позволява да инсталирате, 
изтривате и управлявате приложения на 

избрани телевизори или цялата ви мрежа. 
Дава ви възможност да предлагате 
персонализирани изживявания на своите 
гости и клиенти – без значение колко 
телевизора управлявате.

Вградено решение "плащане за 
гледане"
Предлага съдържание с услуга "плащане за 
гледане" във всяка ситуация – от модел на 
пълен платен достъп до всички канали до 
избрано платено съдържание. MyChoice е 
интегрирано решение, което позволява на 
зрителите достъп до канали с плащане на 
гледане чрез код или карта.

Захранване за медицински цели
Този професионален телевизор за 
здравеопазването Philips включва 
захранване, което е в съответствие със 
стандартите EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 
60601-1-2.

Противомикробен корпус
Микробите се превръщат във все по-голям 
проблем в болниците и клиничните среди 
по целия свят, тъй като могат да 
предизвикат застрашаващи живота 
инфекции. Телевизори Philips CareSuite се 
изправят срещу това предизвикателство 
чрез противомикробна добавка, отговаряща 
на изискванията на JIS Z2801, в материала на 
корпуса, която е неразделна част от корпуса 
на дисплея. Вашето здраве, както и това на 
пациентите ви, вече е гарантирано от този 
щит, който пречи на развитието на най-
разпространените микроорганизми, като 
например Staphylococcus aureus 
(Гастроентерит), Escherichia coli (Е Коли) и 
Klebsiella (Пневмония).
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• Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, управление, Съвместим със системи за повикване 
Картина/дисплей
• Дисплей: LED HD телевизор
• Размер на екрана по диагонал: 19 инча / 47 см 
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Яркост: 200 кандела/м²
• Зрителен ъгъл: 170º (хор.)/160º (верт.)

Аудио
• Изходна мощност на звука: 5 (2 x 2,5) W
• Говорители: 2,0, Насочени надолу
• Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Mono 

8Ohm
• Звукови характеристики: DTS-HD, Съвместимо с 

Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio 
Sound

Дизайн
• Цвят: Бяло

Android TV
• Размер на паметта (флаш): 16 GB*
• ОС: Android™ 7.0 (Nougat)

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 

1080p60)
• Аналогов телевизор: PAL
• Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast, 
Канали за приложение OTT

Безжична свързаност
• Безжична локална мрежа: 802.11 ac, Wifi-Direct

Свързаност от задната страна
• Ethernet (LAN): RJ-45
• LNA - антена: IEC-75
• Външен контрол: RJ-48
• Изход за високоговорител в банята: Минижак
• HDMI1: HDMI 1.4

Свързаност отстрани
• USB1: USB 2.0
• Изход за слушалки: Минижак

Повече възможности за свързване
• HDMI: ARC (всички портове)
• EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата, RC 
преминаване, управление на системния звук

• Локална мрежа: Събуждане чрез LAN
• RJ48: IR-вход/извод, Интерфейс Serial Xpress

Характеристики

Телетекст, HbbTV, Субтитри
• Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
• Локално управление: Капацитивен сензорен 
контрол

Функции за хотели
• Споделяне: Вграден Chromecast, Безопасно 
споделяне, Споделяне, управлявано от мрежата

• Прил.: Google Play Store, Базирани в облака 
приложения, Управление на приложенията

• Вашата марка: Персонализируем начален екран, 
Персонализируемо приложение за добре дошли, 
Наименование на местоположение (ИД на 
Geonames), CMND&Create, Потребителско табло 
за управление (HTML и APK)

• CMND&Control: Офлайн редактор за канали, 
Офлайн редактор за настройки, Дистанционно 
управление по IP/RF, CMND&Create, Групово 
управление на телевизори

• CMND&Check-In: Име на госта, Език на госта, 
Съобщения, Сметка за телевизора, Експресно 
отписване

• Вградени услуги: 5-дневна прогноза за времето
• Езици: Управление на езика за гости
• Часовник: Часовник в режим на готовност, 
Екранен часовник

• Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за 
събуждане, Канал за събуждане, Звуци за 
събуждане

• Канали: Комбиниран списък, Списъци с теми
• Управление: Стандартно управление на 
телевизора с Android JEDI, JSON API за 
управление на телевизора – JAPIT, Serial Xpress 
Protocol

• Клониране и актуализация на фърмуера: 
Моментално първоначално клониране, чрез USB/
RF/IP

• Интерактивно DRM: VSecure, Playready 
Smoothstreaming, Securemedia

• Управление на мощността: Режим за бърз старт, 
Автоматично включване, WoLAN, WoWLAN

• Управление на включването: Канал, Функция, 
Формат картина, Сила на звука, Стил картина

• Генериране на приходи: MyChoice
• Хотелски режим: Заключване на менюто, 
Заключване на менюто при инсталация, 
Ограничаване на силата на звука, Локално 
заключване на управлението

• Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/
MHEG/USB/EPG/Заключване на субтитрите

Функции за здравеопазването
• Управление: Многоцелево дистанционно 
"пациент-медицинска сестра", Светещи сензорни 
бутони Ctrl

• Комфорт: Светлина за четене, Сензор за близост, 
Извита дръжка на телевизор, Изход за слушалки, 
Независимо спиране на основния 
високоговорител, Функция за заключване на 
почистването

• Безопасност: Закалено стъкло, Двойна изолация 
клас II, Забавител на пламък, Галванично изолиран 
изход за слушалки, IEC/EN60601-1

• Хигиенично: Предни панели от стъкло със защита 
от отпечатъци, Хидрофобно покритие, Гладък 
дизайн на задния панел, JISZ2801 
Противомикробен корпус

• EMC: IEC/EN60601-1-2

Мултимедийна
• Поддържано възпроизвеждане на видео: 
Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, 
MKV, VP9

• Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, TXT
• Поддържани музикални формати: MP3, AAC, 

WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
• Поддържани формати за изображения: JPG, PNG, 

BMP, GIF
• Поддържана разделителна способност на видео 
върху USB: до 1920x1080p@60Hz

Аксесоари
• Приложено: Постояннотоков адаптер за 
електрозахранване, Захранващ кабел с постоянен 
ток 1,5 м, Захранващ кабел, Гаранционна карта, 
Брошура за правни въпроси и безопасност

• Допълнителна: Захранващ кабел с постоянен ток 
3 м 22AV1965A/12, Лесно дистанционно 
управление 22AV1601B/12, Дистанционно 
управление за здравеопазването 22AV1604B/12, 
Настройка RC 22AV9574A/12

Захранване
• Енергиен етикет с клас: A
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 18 W
• Консумация на енергия годишно: 27 kWh
• Мощност на потребление в режим на готовност: 

<0,5 W
• Функции за пестене на електроенергия: ECO 
режим

• Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
• Външно захранване: 50-60 Hz, AC 100-240 V
• Вход: 12 V постоянен ток

Размери
• Тегло на изделието: 3,45 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 75 x 75 мм, 

M4
• Тегло на продукта (+дръжка): 3,8 кг
• Размери на продукта (с изкл. на дръжката): (Д x Ш 

x В) 469 x 326 x 39/49 мм
•

Дата на издаване  
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предупреждение. Търговските марки са собственост 
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притежатели.
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* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора 
изпълнение.

* Philips не гарантира наличието и продължителното правилно 
функциониране на приложенията.

* Действителната свободна памет може да е по-малко, поради 
предварителното конфигуриране на устройствата

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена 
в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще 
зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

* Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google 
LLC

http://www.philips.com

