
 

 

Philips
Professional LED TV

32 นิ้ว EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010T
ฟงกชันการใชงานท่ีนาท่ึงสําหรับแขกของคุณ

พรอมหนาขอมูลโรงแรมอัจฉริยะ
ดวย LED TV ท่ีประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชนจาก Hospitality TV 
ใหแขกของคุณสามารถซ้ือเน้ือหาแบบพรีเมียม แจงผานหนาขอมูลโรงแรม 
และใชเทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลลาสุดสําหรับการต ิดต้ังท่ีงายดาย

ประสบการณใหมในการรับชมโทรทัศนและความสะดวกสบายของผูเขาพัก
• ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความเขมอยางเหลือเชื่อ
• การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตัวเคร ื่องที่ทนไฟ
• การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
ความล้ําหนาสําหรับโรงแรมที่ไมมีวันลาสมัย
• SmartInstall สําหรับติดตั้งและบํารุงรักษาจากระยะไกลไดงาย
• การใชรวมกับ MyChoice สําหรับกําไรที่สม่ําเสมอ
• Serial Xpress Protocol Easy สําหรับระบบอินเตอรแอคทีฟ
• โหมดโรงแรม, ศูนยดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
• ปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
สรางความแตกตางเมื่อเขาพักที่โรงแรม
• SmartInfo สําหรับหนาขอมูลแบรนดโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟ
• การเช่ือมตอชุดหูฟงเพิ่มเติมสําหรับการรับฟงในแบบสวนตัว
• การใชรวมกับ Nurse-call ถูกปรับใหเหมาะสมสําหรับภาคการดูแลสุขภาพ
• จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก



 ทีวี LED
ดวยแสงพื้นหลัง LED 
คุณจะเพลิดเพลินกับการใชพลังงานต่ํา 
และเสนสายของภาพที่สวยงามพรอมความสวาง
สูง คมเขมของภาพที่นาทึ่งและสีสันสดใส

ใชไดกับ MyChoice

MyChoice 
มอบความเรียบงายและตนทุนต่ําในการใหบริกา
รชองทีวีระดับพรีเมี่ยมแกแขกที่มาพักของคุณ 
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกําไรใ
หแกคุณ 
ชวยใหคุณสามารถคืนตนทุนในการลงทุนกับทีวี
ได

SmartInstall

SmartInstall 
ทําใหการติดตั้งและการบํารุงรักษาของทีวีของคุ
ณไดอยางงายดาย ดวยเคร่ืองมือเว็บที่ใชงานงาย 
คุณสามารถกําหนดคาและติดตั้งทีวีของคุณจาก
ระยะไกลโดยไมตองไปที่หองใดๆ! 
วิธีนี้จะชวยคุณประหยัดเวลาและทําใหแนใจวา
แขกที่มาพักของคุณจะไมถูกรบกวน 
ไมวาจะเปนการอัปเดตหนาขอมูลโรงแรมหรือก

ารติดตั้งชองใหม ให SmartInstall 
จัดการไดทั้งหมด

SmartInfo

SmartInfo 
จะชวยคุณนําเสนอขอมูลโรงแรมหรือเมืองใหกั
บแขกของคุณ 
พวกเขาจะสามารถเขาถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอิ
นเตอรแอคทีฟนี้ไดแมวาทีวีจะไมไดเชื่อมต อกั
บอินทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดอยางสม่ําเสม
อและงายดายเพื่ออัปเดตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปรุงปรุงลาสุดในโรงแรมใหกับแขกของคุณ

SXP Easy

ดวย Serial Xpress Protocol Easy 
ทีวีจะสามารถเชื่อมตอกับตัวถอดรหัสภายนอกแ
ละกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเต
อรแอคทีฟหลักทุกรายได

ใชไดกับ Nurse-call
การใชรวมกับระบบ Nurse-call 
ทําใหทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips 
เปนเคร่ืองมือที่เช่ือมโยงในระดับสูง 

ซึ่งไมเพียงใหตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสําหร ับผู
ใช/
ผูปวยแตยังชวยใหเขาถึงความชวยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทยไดสะดวกดวย

จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอ
ดวยจอแสดงนาฬิกาบนหนาจอใหมของเรา 
แขกจะสามารถเขาถึงเวลาปจจุบันไดอยางงายด
าย เพียงกดปุมเดียว 
นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหนาจอทีวีที่รวมการแส
ดงที่มีประสิทธิภาพและการใชพลังงานที่ลดลง

การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
การปดหรือเปดการใชงานการล็อคการควบคุมจ
อยสติ๊กจะชวยใหผูดูแลระบบสามารถปองกันกา
รใชงานทีวีที่ไมไดรับอนุญาตผานจอยสติ๊กซึ งจ
ะชวยประหยัดคาใชจายของโรงแรมได

การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของ 
Philips ทีวีของ Philips 
ไดรับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง 
EcoDesign 
ซ่ึงมุงลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
ลดการใชพลังงาน ลดการใชสารที่เปนพิษ 
การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลไดดีขึ้น ทีวีของ 
Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใชสารทนไฟ 
การทดสอบพิเศษโดยหนวยดับเพลิงแสดงใหเห็
นวาบางครั้งโทรทัศนอาจเปนแหลงเช้ือเพลิงให
แหลงไฟภายนอก แตทีวีของ Philips 
จะไมเปนเชื้อไฟ

การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
Philips TV 
ไดรับการออกแบบใหลดการใชพลังงานใหเหลือ
นอยที่สุด 
ซึ่งไมเพียงแตชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
เทานั้น 
แตยังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานลงไดอี
กดวย
32HFL3010T/12

ไฮไลต
Professional LED TV
32 นิ้ว EasySuite LED, DVB-T2/T/C

SmartInstall SmartInfoYOUR
BRAND MyChoice



AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ขนาดจอในแนวทแยง: 32 นิ้ว / 80 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสวาง: 280 cd/m²
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 

200Hz Perfect Motion Rate
เสียง
• กําลังเอาตพุตเสียง: 20 (2x10) วัตต
• ลําโพง: 2.0, ดานลาง
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: 1.5 วัตต โมโน 8 โอหม
• คุณสมบัติดานเสียง: AVL, Incredible surround, 

Dynamic Bass, Dolby MS10
การออกแบบ
• สี: ดํา
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• อะนาล็อกทีวี: PAL
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
การเชื่อมตอดานหลัง
• เสาอากาศ: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
• Scart: RGB, CVBS, SVHS
• อินพุต VGA: D-sub 15 ขา
• ชองสัญญาณเขา AV: CVBS ใชรวมกับ YPbPr
• Component: YPbPr + L/R cinch
• สัญญาณเสียงเขา DVI: Mini-Jack
• การควบคุมภายนอก: RJ-48
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: Mini-Jack
การเชื่อมตอดานขาง
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB1: USB 2.0
• ชองเสียบการดสําหรับการเช่ือมตอแบบปกติ: CI+ 

1.3
• ชองสัญญาณออกของหูฟง: Mini-Jack
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอ
• HDMI: ARC (ทุกพอรต), DVI (ทุกพอรต)
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายระบบ, RC pass through, 
การควบคุมเสียงในระบบ

• Scart: Power on scart
• RJ48: IR-เขา/ออก, อินเตอรเฟซแบบ Serial Xpress 

interface

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

เทเลเท็กซ, HbbTV
• ใชงานงาย: สไตลภาพ, สไตลเสียง, รูปแบบภาพ
• การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก
คุณสมบัติบริการ
• โหมดโรงแรม: การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก, 

ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, การจํากัดระดับเสียง
• โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/

USB/EPG/ล็อคคําบรรยาย
• SmartInfo: เบราวเซอร HTML5, 

แมแบบอินเตอรแอคทีฟ, แสดงสไลดรูป
• สรางและควบคุม CMND: 

ตัวแกไขชองแบบออฟไลน, 
ตัวแกไขการตั้งคาแบบออฟไลน, 
การจัดการระยะไกลผาน RF, การสรางเนื้อหา

• ย่ีหอของคุณ: SmartInfo, โลโกตอนรับ, 
ขอความตอนรับ, แดชบอรดปรับแตงได (HTML)

• การสรางรายได: MyChoice
• การโคลนและอัปเดตเฟรมแวร: 

การโคลนเริ่มตนทันที, ผาน USB/RF
• ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปดเครื่อง, การปลุกตอนตื่น, 

ชองที่เปดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
• นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย, ปุม RC 

เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหนาจอ, 
นาฬิกาภายนอกเลือกได

• ชอง: รายการแบบรวม
• DRM อินเตอรแอคทีฟ: VSecure
• การควบคุม: บล็อคการอัปเดตชองอัตโนมัติ, Serial 

Xpress Protocol
• ควบคุมพลังงาน: เปดอัตโนมัติ, 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม/เริ่มทํางานอยางรวดเร็ว
• ควบคุมการเปด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, 

ระดับเสียง
• รีโมทคอนโทรล: สายรัดสายไฟ, 

การตรวจสอบแบตเตอรี่ออน, 
ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC

• ปองกันขโมย: การปองกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, 
ล็อค Kensington

คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
• การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, 

เขากันไดกับ Healthcare RC, ใชไดกับระบบ Nurse 
call

• สะดวกสบาย: ชองสัญญาณออกของหูฟง, 
ปดเสียงลําโพงหลักแยกอิสระ

• ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหนวงไฟ
มัลติมีเดีย
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: USB
• สนับสนุนการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 
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: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, 

แทนวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 กอน, ใบรับประกัน, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ

• เลือกได: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, 
Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 
22AV9573A

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
• ระดับ Energy Label: A++
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 23 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 34 kWh
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.3W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมดประหยัด
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 727 x 425 x 64/

77 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

727 x 490 x 186 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 5 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.7 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: M4, 100 x 100 มม.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
Professional LED TV
32 นิ้ว EasySuite LED, DVB-T2/T/C

* คุณสมบัติท่ีมีจะข้ึนอยูกับการใชงานท่ีเลือกโดยผูติดต้ัง
* วัดการใชไฟโหมดเปดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 

การใชพลังงานจริงจะขึ้นอยูกับวิธีการใชงานโทรทัศน
* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 

หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

