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elevizor de noptieră profesional
u Chromecast built-in™.
feră Chromecast™ built-in, acces la Magazinul Google Play™ şi multe altele. Conceput 
ntru o vizionare privată în unităţi de îngrijire medicală, acest televizor de noptieră cu 
droid™ combină funcţionalitatea intuitivă cu designul omologat medical.

Proiectat pentru sănătate. Creat pentru pacienţi.
• Chromecast încorporat. Proiectează conţinut pe ecranul de dimensiuni mari
• Magazinul Google Play. Găsește. Urmărește. Redă
• Ușor de curăţat. Parte frontală din sticlă rezistentă. Ramă de protecţie
• Ușor de utilizat. Comenzi tactile integrate cu iluminare de fundal
• Lampă de lectură. Oferă pacienţilor libertatea de a citi, ziua sau noaptea
• Conexiune pentru căști izolată prin galvanizare
• Carcasa antimicrobiană inhibă în mod activ dezvoltarea bacteriilor

Instalare rapidă. Control total.
• CMND & Control. Utilizare, actualizare, întreţinere
• AppControl. Instalează și gestionează aplicaţii de la distanţă și sigur
• Compatibilă cu MyChoice. Soluţie încorporată de vizualizare cu plată
• Alimentare electrică omologată medical
• Cablu alimentare CC lung, opţional, montare pe un braţ în perete



 Chromecast încorporat
Permite proiectarea wireless fără probleme a 
filmelor, prezentărilor și altor tipuri de 
conţinut de pe dispozitive inteligente 
(telefoane mobile, laptopuri, tablete) pe 
televizorul Philips profesional cu sistem de 
operare Android. Chromecast este rentabil, 
nu necesită hardware suplimentar și este 
securizat pentru utilizare profesională. 
Utilizatorii ating pictograma Chromecast de pe 
dispozitivul lor inteligent pentru a începe să 
transmită conţinut din mii de aplicaţii 
compatibile cu Cast, dispozitivul lor inteligent 
devenind astfel telecomandă.

Google Play Store
Cu accesul printr-o atingere la Magazinul 
Google Play, este ușor să adaugi aplicaţii, 
jocuri, muzică, filme și multe altele pe 
televizorul Philips profesional.

Parte frontală din sticlă rezistentă.
Partea frontală din sticlă rezistentă este plată, 
ceea ce o face ușor de curăţat. Sticla este 
hidrofobă, este rezistentă la amprentele 
digitale, iar lipsa butoanelor ridicate înseamnă 
că nu există spaţii prin care să pătrundă 
microbii. Comenzile tactile încorporate pot fi 
dezactivate ușor pentru curăţare, cu ajutorul 
unui buton aflat în spatele televizorului.

Ușor de utilizat.
Panoul frontal al acestui televizor Philips 
Professional Healthcare dispune de comenzi 
tactile integrate. Comenzile esenţiale sunt 
amplasate convenabil și se aprind când pacienţii 

ridică un deget către acestea, asigurând 
ușurinţa în utilizare.

Lampă de lectură.
Oferă-le libertatea de a citi, ziua sau noaptea. 
O lampă de lectură este amplasată convenabil 
sub rama de jos a acestui televizor Philips 
Professional Healthcare. Lampa este acţionată 
de un buton de pe panoul tactil de comandă 
frontal: butonul se aprinde când în apropierea 
acestuia se află un deget sau o mână.

Căști izolate
Izolarea galvanică asigură cea mai sigură 
conexiune posibilă între căștile pacientului și 
acest televizor Philips Professional Healthcare. 
Niciun curent nu poate trece din circuitul 
căștilor în mediul electric din jur. Asigură 
protecţia pacientului, cât și a instrumentelor 
medicale sensibile.

CMND & Control
Operează-ţi reţeaua de afișaje printr-o 
conexiune locală (LAN sau RF). CMND & 
Control îţi permite să efectuezi funcţii 
esenţiale, precum controlarea intrărilor, 
actualizarea software-ului sau monitorizarea 
stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un 
televizor sau de 100.

Controlul aplicaţiilor
Preia controlul deplin, centralizat asupra 
aplicaţiilor instalate pe televizoarele 
profesionale Philips. AppControl îţi permite să 
instalezi, să ștergi și să gestionezi aplicaţii pe 
anumite televizoare sau în întreaga reţea. Îţi dă 

posibilitatea de a oferi experienţe 
personalizate oaspeţilor și clienţilor, indiferent 
de numărul de televizoare pe care le 
gestionezi.

Soluţie încorporată de vizualizare cu 
plată
Oferă conţinut de vizualizare cu plată în orice 
situaţie - de la un model complet cu plată 
pentru acces la toate canalele până la conţinut 
premium selectat. MyChoice este o soluţie 
integrată care permite telespectatorilor să 
acceseze canalele cu vizualizare cu plată printr-
un cod sau un card.

Alimentare electrică omologată medical
Acest televizor Philips Professional Healthcare 
dispune de o sursă de alimentare care respectă 
standardele EN/IEC 60601-1 și EN/IEC 60601-
1-2.

Carcasă antimicrobiană
Microbii au devenit o problemă din ce în ce mai 
mare în spitale și medii clinice în întreaga lume 
și pot provoca infecţii care pun viaţa în pericol. 
Televizoarele Philips CareSuite se ocupă de 
această provocare utilizând în materialul 
carcasei aditivi antimicrobieni, în conformitate 
cu JIS Z2801, făcându-l parte integrantă a 
carcasei afișajului. Siguranţa dvs., precum și a 
pacienţilor dvs. este acum asigurată de acest 
scut protector, care împiedică dezvoltarea 
celor mai întâlnite microorganisme, precum 
„Staphylococcus aureus (Gastroenterită)”, 
„Escherichia coli (E Coli)” și „Klebsiella 
(Pneumonie)”.
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HEVC, Containere: AVI, MKV, VP9
Imagine/Ecran
• Afișaj: Televizor LED HD
• Dimensiune diagonală ecran: 19 inch / 47 cm 
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Unghi de vizionare (O / V): 45/45 / 25/40 grad

Audio
• Putere de ieșire a sunetului: 5 (2x2,5) W
• Boxe: 2.0, În partea inferioară
• Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
• Caracteristici audio: DTS-HD, Compatibil cu 

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

Design
• Culoare: Alb

Android TV
• Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Aplicaţii preinstalate: Netflix*, YouTube, Magazin 

Google Play*, Google Play Movies, Jocuri Google 
Play, YouTube Music

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 

1080p60)
• TV analogic: PAL
• Redare IP: Multicast, Unicast, HLS, Canale OTT 

App

Conectivitate wireless
• LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectivitate spate
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antenă: IEC-75
• Control extern: RJ-48
• Boxe pentru baie: Mini-Jack
• HDMI1: HDMI 1.4

Conectivitate lateral
• USB1: USB 2.0
• Ieșire căști: Mini-Jack

Caract. de conectivitate superioare
• HDMI: ARC (toate porturile), Selectare automată 

a intrării
• EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, 

Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, 

control sistem audio
• RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfaţă serială Xpress

Caracteristici pentru industria hotelieră
• Împărtășirea: Chromecast încorporat, Partajare 

securizată, Partajare gestionată în reţea
• Marca ta: Ecran de întâmpinare personalizabil, 

Aplicaţie de întâmpinare personalizabilă, Nume 
locaţie (Geonames ID), CMND&Create, Tablou de 
bord personalizat (HTML&APK)

• Confort: Asistent Google*, Conectare la contul 
Google, Prognoză meteo, > 40 de limbi acceptate 
pentru meniu, Ceas în modul OPRIT, Theme TV, 
Alarmă de trezire, Temporizator de oprire

• CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor 
de setări off-line, Gestionare de la distanţă prin IP/
RF, Gestionare grup TV, Actualizări locale prin 
USB, Clonare iniţială instantanee

• CMND&Check-In: Nume oaspete, Limbă oaspete, 
Mesaje, Facturare pe televizor, Express Checkout

• Control: Controlul aplicaţiilor, Control Android 
TV JEDI nativ, JSON API pentru control TV - 
JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron 
Connected, Joystick

• DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth 
Streaming, Securemedia

• Control energie: Mod de pornire rapidă, Pornire 
automata, Oprire automată

• Generare profit: MyChoice
• Mod Hotel: Limitarea volumului, Control setări de 

pornire, Blocare meniu de instalare, Blocare meniu, 
Blocare control local, Mod închisoare

Caracteristici pentru domeniul medical
• Control: Telecomandă multifuncţională, 

Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere, 
Butoane de control tactile iluminate

• Confort: Lampă de lectură, Senzor de proximitate, 
Mâner TV, TalkBack, Difuzor principal independent 
mut, Funcţie de blocare pentru curăţare

• Siguranţă: Sticlă securizată, Izolaţie dublă clasa II, 
Ignifug, Ieșire pentru căști izolată galvanic, IEC/
EN60601-1

• Igienic: Parte frontală din sticlă anti-amprente, Strat 
hidrofob, Design fin pentru carcasă spate, Carcasă 
antimicrobiană JISZ2801

• EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedia
• Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
• Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, TXT
• Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
• Formate de imagine acceptate: JPG, PNG, BMP, 

GIF
• Rezoluţie video acceptată pe USB: până la 1920 x 

1080p la 60 Hz

Accesorii
• Incluse: Adaptor de alimentare c.c., Cablu de 

alimentare CC de 1,5 m, Cablu de alimentare c.a., 
Certificat de garanţie, Broșură cu date juridice și 
pentru siguranţă

• Opţional: Cablu de alimentare CC de 3 m 
22AV1965A/12, Telecomandă RC 22AV1601B/12 
simplă, Telecomandă cu asistenţă medicală 
22AV1604B/12, Hygenic RC 22AV2204A, 
Configurare RC 22AV9574A/12

Alimentare
• Clasă de etichetare energetică: E
• Etichetă energetică UE: 14 W
• Număr de înregistrare EPREL: 964360
• Consum în standby: <0,5 W
• Funcţii economisire energie: Mod Eco
• Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C
• Alimentare electrică externă: 50-60 Hz, CA 100-

240 V
• Intrare: 12 V c.c.

Dimensiuni
• Greutate produs: 3,45 kg
• Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm, M4
• Greutate produs (+mâner): 3,8 kg
• Dimensiuni aparat (excl. mânerul): (lxHxA) 

469x326x39/49 mm
•
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* Netflix: se aplică termeni și condiţii specifice care trebuie acceptate 
și aplicate pentru a activa aplicaţia.

* Disponibilitatea Asistentului Google depinde de setările ţării și limbii. 
Pentru a utiliza Asistentul Google, trebuie utilizată o telecomandă 
opţională cu funcţie vocală.

* Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare 
aleasă de către integrator.

* Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcţionării 
corecte a aplicaţiilor.

* Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită 
preconfigurării dispozitivului

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform 
IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcţie de modul 
în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Android, Google Play și Chromecast sunt mărci comerciale ale 
Google LLC

http://www.philips.com

