
 

 

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล D-Line

32"
โดย Android
400cd/m²

32BDL4050D
แสดงภาพอยางงายดาย

จอแสดงผลอัจฉริยะท่ีทรงพลังเพ่ือการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมงท้ัง 7 วัน
จอแสดงผลสําหรับมืออาชีพระดับ FHD 
อันทรงพลังน้ีเปนโซลูชันท่ีตอบสนองไดรวดเร็วเพ่ือคุณภาพของภาพที่ยอดเย่ียม 
การควบคุมท่ีเรียบงาย และการเชื่อมตอท่ีไววางใจได แมในพ้ืนท่ีท่ีไมคอยมีสัญญาณเครือข าย

สุดยอดการแสดงภาพ ประมวลผลเร็วสุดขีด
• Full HD ภาพกระจางใส ที่สุดแหงความคมชัด
• IPS Panel: สีสันสวยงามจากทุกมุมมอง
• หนวยประมวลผลแบบ Android SoC การทํางานบนหนาเว็บที่เป ็นมาตรฐาน
• จัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้ง
ติดตั้งงาย ควบคุมไดทุกรูปแบบ
• CMND & Deploy ติดตั้งและใชงานแอปตางๆ จากระยะไกล
• ใชงาน ตรวจสอบ และบํารุงรักษาดวย CMND & Control
• CMND & Create ตอยอดและเผยแพรเนื้อหาของคุณ
• Proof of Play สําหรับเนื้อหาใน Android รับรูวากําลังเลนอะไรอยู
• ชองเสียบ mPCIe ในตัวสําหรับโมดูลเสริม 4G/LTE
ระบบโซลูชันที่คุมราคา
• ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
• เบราวเซอร HTML5 ในตัว ใหคุณไดเลนและควบคุมเน ื้อหาแบบออนไลน
• FailOver ชวยใหมั่นใจไดวาเนื้อหาจะเลนอยูเสมอ



 โดย Android
ควบคุมจอแสดงผลของคุณผานการเช่ือมตออินเ
ทอรเน็ต หนาจอระดับมืออาชีพของ Philips 
ที่ขับเคลื่อนดวยระบบ Android 
เหมาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานรวมกับแอปพลิ
เคชันมาตรฐานของ Android 
คุณจึงติดตั้งระบบการทํางานบนหนาเว็บลงบนห
นาจอแสดงผลไดทันที ระบบปฏิบัติการ 
Android 
ใหมชวยใหมั่นใจไดวาซอฟตแวรจะไดรับการรั
กษาความปลอดภัยและเปนขอมูลจําเพาะที่ใหม
อยูเสมออยางยาวนาน

CMND & Control

ใชงานจอภาพของคุณผานการเช่ือมตอเครือขา
ยแบบเฉพาะ (LAN) โดยให CMND & Control 
พาคุณไปสัมผัสกับฟงกชันสําคัญมากมาย เชน 
การควบคุมอินพุตตางๆ 
และการติดตามสถานะของจอภาพ 
คุณจึงรับมือกับหนาจอกวา 100 เครื่องไดสบาย

CMND & Create

จัดการกับเนื้อหาของคุณใหอยูหมัดดวย CMND 
& Create 
คุณสามารถเผยแพรเนื้อหาของตัวเองสูสาธารณ

ะไดงายๆ ผานอินเทอรเฟซแบบลากแลววาง 
ไมวาจะเปนบอรดวันพิเศษหรือขอมูลเกี่ยวกับแ
บรนดขององคกร 
รวมไปถึงแมแบบและวิดเจ็ตที่มีในตัวเครื่องซึ ง
จะชวยยกระดับภาพถาย ขอความ 
และวิดีโอของคุณใหพรอมใชงานไดในทันที

CMND & Deploy
แมไมไดอยูในที่ทํางาน 
คุณก็สามารถติดตั้งและใชงานแอปพลิเคชันได
อยางรวดเร็วจากระยะไกลเพราะ CMND & 
Deploy 
ใหคุณเพิ่มและอัปเดตแอปของคุณเองรวมถึงแ
อปจาก App Store 
สําหรับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
เพียงสแกนรหัส QR ล็อกอินเขาสู Store 
แลวคลิกเลือกแอปพลิเคชันที่คุณตองการติดตั้ง 
จากนั้นแอปจะถูกดาวนโหลดและทํางานโดยอัต
โนมัติ

ชองเสียบ mPCIe ในตัว
เช่ือมตอจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
เขากับโมดูล 4G/LTE ไดงายๆ ดวยชองเสียบ 
mPCIe ในตัว 
หนาจอของคุณจึงสามารถทํางานรวมกับอุปกรณ
ช้ินอื่นๆ 
ที่เช่ือมตอเครือขายไรสายแบบเดียวกันได 
นับวาเปนสวนที่มีประโยชนมากหากคุณตองกา
รติดตั้งหนาจอในสถานที่ เชน 
ธนาคารหรือตึกขาราชการ 
ซึ่งไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบเฉพาะ
ที่ได

ระบบ FailOver

ไมวาจะอยูในหองรอหรือหองประชุม 
จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
ก็ไมมีวันดับแนนอน เพราะระบบ FailOver 
สามารถสับเปลี่ยนระหวางอินพุตสํารองและอิน
พุตหลักไดโดยอัตโนมัติ 
จึงรับรองรองไดวาจะมีเนื้อหาแสดงบนหนาจออ
ยูตลอดแมวาแหลงสัญญาณหลักจะหยุดทํางาน
ไปแลวก็ตาม 
เพียงกําหนดรายการอินพุตทางเลือกไวเพื่อใหมั 
นใจทุกอยางสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น

Proof of Play
แมคุณไมไดอยูที่หนาจอ 
แตรับประกันวาจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก 
Philips ที่ขับเคลื่อนโดย Android 
สามารถแสดงเนื้อหาไดถูกตอง 
คุณสามารถตั้งคาใหหนาจอบันทึกภาพการเลนเ
นื้อหาผานเครื่องเลนสื่อที่อยูในตัวเครื่องตามชว
งเวลาตางๆ ไดอัตโนมัติ 
ภาพที่บันทึกจะถูกเก็บไวบนหนวยความจําภายใ
นของหนาจอ 
โดยคุณสามารถเลือกรับภาพเหลานั้นผานอีเมล
ได
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ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 31.5 นิ้ว / 80.01 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x 

1080 @ 60Hz
• ความสวาง: 400 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1100:1
• อัตราความเปรียบตางไดนามิค: 500,000:1
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 10 ms
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.36375 x 0.36375 มม.
• สีในการแสดงผล: 16.77 ลานสี
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull 

down, 3D Combfilter, Motion compens. 
deinterlacing, 3D MA deinterlacing, Dynamic 
contrast enhancement, Progressive scan

• ระบบปฏิบัติการ: Android 4.4.4
การเชื่อมตอ
• อินพุตวิดีโอ: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, 

VGA (ผาน DVI), USB 2.0 (x2)
• เอาตพุตวิดีโอ: DisplayPort, DVI-I
• อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
• เอาตพุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
• การเช่ือมตออื่นๆ: Micro SD, micro USB
• การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 2.5 มม. RS232C 

(เขา/ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เขา/ออก)
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• รูปแบบคอมพิวเตอร

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
1920 x 1080  60Hz
1440 x 900  60Hz
1366 x 768  60Hz
1360 x 768  60Hz
1280 x 800  60Hz
1280 x 768  60Hz
1024 x 768  60Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
1080p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
720p  50, 60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz

480p  60Hz
480i  60Hz

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

724.8 x 424.3 x 56.40 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

28.5 x 16.7 x 2.22 นิ้ว
• ความกวางของขอบจอ: 10.7 มม. (T/L/R), 15.7 มม. 

(B)
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ปอนด): 13.23 lb
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 6.0 กก.
• ตัวยึดติดผนัง: 200 x 200 มม., M6
สะดวกสบาย
• การติดตั้ง: แนวนอน (24/7), แนวตั้ง (24/7)
• ตารางแมตริกซ: สูงสุดถึง 15 x 15
• การควบคุมแปนพิมพ: ซอนไว, ล็อคการทํางานได
• Signal Loop Through: DVI, VGA, RS232, IR 

Loopthrough, DisplayPort
• สามารถควบคุมเครือขายได: RJ45, RS232, หนึ่งสาย 

(HDMI-CEC), HDMI (หนึ่งสาย)
• ฟงกชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
• ฟงกชันรักษาหนาจอ: Pixel Shift, Low Bright
• ภาพซอนภาพ: PIP
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: เซนเซอร G
กําลังไฟ
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.4 วัตต
• แหลงจายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
• การใชกระแสไฟ (EPA 6.0): 44 วัตต
• การใชพลังงาน (ทั่วไป): 53 วัตต
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 ~ 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 ~ 80 %
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: 0 ~ 3000 ม.
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
เสียง
• ลําโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, 

แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, สายเคเบิล RS232, 
สายไฟ AC
• ขาตั้ง: ขาตั้งอเนกประสงค (ขนาดเล็ก ) (เลือกได)
• อุปกรณเสริมที่มีให: ชุดจัดขอบใหตรงแนว (1 )-2 

ช้ิน, ชุดจัดขอบใหตรงแนว (2)-1 ช้ิน, Logo guide, 
สาย RS232 แบบ Daisy Chain, สกรูหางแบน

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• เลนเสียงผาน USB: AAC, M4A, MP3, WMA, MP1, 

MP2
• แสดงรูปภาพผาน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF, 

PNG
• เลนวิดีโอผาน USB: MKV, MP4, TS, 3GP, AVI, FLV, 

MOV
อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 

สเปน, โปแลนด, ตุรกี, รัสเซีย, อิตาลี, จีน 
(แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน), อาระบิก, ญ่ีปุน, 
เดนมารค, เนเธอรแลนด, ฟนนิช, นอรเวย, โปรตุเกส, 
สวีเดน

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CE, FCC, Class B, UL/
cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-
Moss, PSE, VCCI

• รับประกัน: รับประกัน 3 ป
เครื่องเลนภายใน
• CPU: Quad Core Cortex A9 1.8GHz
• GPU: ARM Mali400 Quad Core 533MHz
• หนวยความจํา: DDR3 2GB
• การจัดเก็บ: EMMC 16GB
•
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