
 

 

Philips
Професионален LED 
телевизор

32" HeartLine
LED лампи
DVB-T2/T/C

32HFL3010W
Невероятна функционалност за пациентите ви
С интелигентни информационни страници
С този енергийноефективен LED телевизор се наслаждавате на предимствата на специализиран 

телевизор за здравни заведения. Позволете на пациентите си да закупят висококачествено 

съдържание, информирайте ги чрез информационните страници и използвайте най-новата 

дистанционна технология за инсталация и управление без усилия

Превъзходно зрително изживяване и комфорт за пациентите
• LED TV за образ с невероятен контраст
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък
• Ниско потребление на енергия

Разширени функции за лечебни заведения и пригодност за в бъдеще
• SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
• Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
• Serial Xpress Protocol Easy за интерактивни системи
• Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"
• Предотвратяване на непозволеното използване чрез заключване на управлението с 
джойстик

Специално разработено за здравни учреждения
• Включително бяло дистанционно упрвление, проектирано за ползване в здравни 
учреждения

• SmartInfo за специализирани, интерактивни страници със здравна информация
A+



 LED телевизор
С LED подсветката можете да се радвате на 
ниска консумация на енергия и красиви 
линии в комбинация с висока яркост, 
невероятен контраст и наситен цветове.

Дистанционно управление за здравни 
учреждения
Този телевизор се предоставя със стилно 
бяло дистанционно управление, специално 
предназначено за използване в здравни 
учреждения. Твърдата повърхност и 
гладкия гръб на дистанционното му 
позволяват лесно да бъде почиствано и 
дезинфекцирано. В допълнение проверката 
за изтощена батерия и защита срещу кражба 
с батерия са функции, които допринасят за 
ефективна употреба в клинична среда.

Съвместим с MyChoice

MyChoice е прост и евтин начин да 
предложите на гостите си първокласни 
телевизионни канали. При това, той 
генерира допълнителен поток от парични 
постъпления, който ви позволява да 
възстановите първоначалната си 
инвестиция за телевизора.

SmartInstall

SmartInstall превръща инсталирането и 
поддръжката на вашите телевизори в 
изключително лека задача. С един лесен за 
използване уеб инструмент сега можете да 
конфигурирате и инсталирате телевизорите 
от разстояние, без да посещавате стаите! 

Така спестявате време и не притеснявате 
гостите си. Дали ще актуализирате 
страниците с информация за хотела или ще 
инсталирате нови канали, SmartInstall ще се 
справи със задачата.

SmartInfo

SmartInfo ви позволява лесно да 
предоставяте информация за болницата или 
грижата за здравето на пациентите си. 
Пациентите имат достъп до тази 
интерактивна страница на болницата дори 
когато телевизорът не е свързан с 
вътрешната ви мрежа или интернет. Можете 
да променяте информацията редовно и 
лесно да осведомявате пациентите си за 
цялата най-нова информация.

SXP Easy

Със Serial Xpress Protocol Easy телевизорът 
може да се свързва с външни декодери и 
цифрови приставки на всички основни 
доставчици на интерактивни системи.

Многоцелево дистанционно 
управление
Функцията за многоцелево дистанционно 
управление гарантира, че всяко 
дистанционно управление управлява само 
един телевизор. В една стая може да има до 
14 телевизора без взаимни смущения на 
дистанционните управления.

Съвместимост с повикване на сестра
Съвместимостта със система за връзка 
пациент – медицинска сестра прави 
телевизорите за здравния сектор на Philips 
високо интегриран инструмент, който 
предоставя не само развлекателни 
възможности за потребителя/пациента, но и 
удобен достъп до помощ при спешни 
случаи в медицинската практика.

Изход за слушалки
Тази система високоговорители има връзка 
за допълнителни слушалки. Свържете 
слушалките си, за да слушате уединено - 
винаги когато пожелаете.

Заключване на управлението с 
джойстик
Като деактивира или активира 
заключването на управлението с джойстик, 
администраторът може да предотврати 
непозволеното използване на телевизора 
чрез джойстик, спестявайки разходи на 
хотелиера.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.

Ниско потребление на енергия
Телевизорите Philips са проектирани за 
минимизиране на мощността на 
потребление. Това не само намалява 
вредното въздействие върху околната 
среда, но и снижава експлоатационните 
разходи.
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Телетекст, HbbTV • Комфорт: Изход за слушалки, Независимо 
Картина/дисплей
• Дисплей: LED HD телевизор
• Размер на екрана по диагонал: 32 инч / 80 см 
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Яркост: 300 cd/m²
• Зрителен ъгъл: 178º (хор.)/178º (верт.)
• Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz 

Perfect Motion Rate

Аудио
• Изходна мощност на звука: 20 (2 x 10) W
• Говорители: 2,0, Насочени надолу
• Звукови характеристики: AVL, Incredible 

Surround, Динамични баси, Dolby MS10

Дизайн
• Цвят: Бяло

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
• Аналогов телевизор: PAL
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Свързаност от задната страна
• LNA - антена: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• Цифров аудио изход: Оптичен
• SCART: RGB, CVBS, SVHS
• VGA вход: 15-пинов D-sub
• AV вход: CVBS споделен с YPbPr
• Компонентен: YPbPr + Л/Д чинч
• DVI аудио вход: Минижак
• Външен контрол: RJ-48

Свързаност отстрани
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB1: USB 2.0
• Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
• Изход за слушалки: Минижак

Повече възможности за свързване
• HDMI: ARC (всички портове), DVI (всички 
портове)

• EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата, RC 
преминаване, управление на системния звук

• SCART: Захранване през SCART
• RJ48: IR-вход/извод, Интерфейс Serial Xpress

Характеристики
• Цифрови услуги: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

• Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука, 
Формат картина

• Локално управление: Джойстик

Функции за хотели
• Хотелски режим: Заключване на управлението с 
джойстик, Заключване на менюто, Заключване 
на менюто при инсталация, Ограничаване на 
силата на звука

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

• SmartInfo: HTML5 браузър, Интерактивни 
шаблони, Слайдшоу с изображения

• Създаване и контрол на CMND: Офлайн 
редактор за канали, Офлайн редактор за 
настройки, Дистанционно управление по RF, 
Създаване на съдържание

• Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого, 
Приветствие, Персонализируемо табло за 
управление (HTML)

• Генериране на приходи: MyChoice
• Клониране и актуализация на фърмуера: 
Моментално първоначално клониране, Чрез 
USB/RF

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

• Часовник: Часовник в режим на готовност, 
Светещ в тъмното бутон на дистанционното 
управление, Екранен часовник, Опционален 
външен часовник

• Канали: Комбиниран списък
• Интерактивно DRM: VSecure
• Управление: Блокиране на автоматичната 
актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol

• Управление на мощността: Автоматично 
включване, Екологично/Бързо стартиране

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

• Дистанционно управление: Каишка за кабел, 
Разпознаване на изтощена батерия, Заключване 
на вратичката на батерия на дистанционното 
управление

• Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с 
батерия, Ключалка "Кенсингтън"

Функции за здравеопазването
• Управление: Многоцелево дистанционно 
управление, Съвместимост с дистанционно 
управление в здравеопазването, Съвместим със 
системи за повикване "пациент-медицинска 
сестра"
спиране на основния високоговорител
• Безопасност: Двойна изолация клас II, 
Забавител на пламък

Мултимедийна
• Съединители за мултимедия: USB
• Поддържано възпроизвеждане на видео: 
Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV, 
3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, 
TS, WMV

• Поддържани формати на субтитри: SRT, ASS, 
SMI, SSA SUB, TXT

• Поддържани музикални формати: MP3, AAC, 
WAV, WMA (v2 до v9.2)

• Поддържани формати за изображения: BMP, 
JPG, PNG, GIF

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

Аксесоари
• Приложено: Настолна поставка, 2 x батерии 

AAA, Гаранционна карта, Брошура за правни 
въпроси и безопасност, Захранващ кабел, 
Дистанционно управление 22AV1109H/12

• Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/
00, Настройка RC 22AV9573A, Дистанционно 
управление 22AV1409A/12

Захранване
• Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 25 W
• Консумация на енергия годишно: 37 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Функции за пестене на електроенергия: ECO 
режим

• Температура на околната среда: от 0°C до 40°C

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

727 x 424 x 64/77 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

727 x 485 x 186 мм
• Тегло на изделието: 5 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 5,7 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: M4, 100 x 

100 мм
•
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* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора 
изпълнение.

* 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).

http://www.philips.com

