
 

 

Philips
Телевизори за хотели

40" EasySuite
Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T
Удивете гостите си

с по-интелигентен телевизор за хотели
Изпратете правилното послание към вашите гости с Full HD качество на картината 
и възможността да показва брандирани, интерактивни страници на хотели.

Поемете контрола със CMND
• CMND & Control: поддръжка на вашия телевизор без усилия
• CMND & Create: показвайте информацията, която искате, когато искате

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
• Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
• SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела
• Поздравете гостите си с персонализируема приветствена страница
• Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"
• Заключване на менюто за инсталиране

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Програмирайте по график каквото поискате и когато поискате
• Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
• Съвместимост с повикване на сестра, оптимизирана за сектора на здравеопазването
• Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите



 CMND & Control

CMND & Control ви позволява отдалечено 
конфигуриране и инсталиране на вашите 
телевизори от централно място, без да се 
налага да посещавате стаи. Актуализирайте 
и управлявайте всички свои дисплеи с 
минимални усилия – всичко това, без да се 
налага да безпокоите своите гости.

CMND & Create

CMND & Create ви позволява да осигурите 
информацията, която искате, когато искате. 
Модулът за управление на съдържанието на 
CMND позволява лесно създаване и 
разпространение на интерактивни, 
брандирани хотелски уеб страници. 
Пригодете своя телевизор да предоставя на 
гостите ви най-актуална информация с 
последните новости във вашия хотел, 
всичко в реално време.

Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"
Всички необходими функции за 
професионални цели в среди, които 
изискват повече, отколкото употребата у 
дома. От ограничаване на силата на звука и 
заключване на менюто до по-строгите 
норми при изпитване на материалите, 
пестенето на енергия, защитата от кражба 
на дистанционното управление и 

специалните функции за болници и затвори, 
те запълват една ниша в търсенето на 
пазара.

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.

Часовник на екрана
С нашия нов часовник на екрана гостите 
лесно могат да разберат местното време. С 
едно натискане на бутон часовникът се 
показва на екрана на телевизора, 
комбинирайки подобрена видимост и по-
ниска консумация на енергия.

Планировчик
Показвайте каквото поискате, когато 
поискате – с вградения планировчик. 
Програмирайте до 7 различни графика, за да 
показвате всякакъв вид съдържание, който 
желаете. Повтаряйте всеки ден или го 
настройте за определени дни, като 
например уикенда, изборът е ваш.

Приветствена страница

При всяко включване на телевизора се 
показва приветствена страница. Тя може да 
бъде брандирана и персонализирана лесно 
по време на инсталирането чрез 
обикновено приветствено изображение във 
формат .png.

SmartInfo
SmartInfo ви позволява да предоставяте на 
гостите информация за хотела или града 
чрез интелигентния потребителски 
интерфейс (SmartUI). Гостите имат достъп 
до тази интерактивна страница за хотела, 
дори когато телевизорът не е свързан към 
вътрешната ви мрежа или интернет. 
Редовно и лесно можете да променяте 
информацията, за да бъдат гостите винаги 
информирани за всичко най-ново във вашия 
хотел.

Serial Xpress Protocol (SXP)
Телевизорът може да се свързва към външни 
декодери и цифрови приставки (set-top 
box) на всички основни оператори на 
интерактивни системи чрез протокола Serial 
Xpress (SXP).
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• RJ48: IR-вход/извод, Интерфейс Serial Xpress • Управление: Многоцелево дистанционно 
Картина/дисплей
• Дисплей: LED Full HD
• Размер на екрана по диагонал: 40 инч / 102 см 
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Яркост: 280 кандела/м²
• Зрителен ъгъл: 176º (хор.) / 176º (верт.)
• Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz 

Perfect Motion Rate

Аудио
• Изходна мощност на звука: 16 (2 x 8) W
• Говорители: 2,0, Насочени надолу
• Изход за високоговорител в банята: 1,5 W 

Mono 8Ohm
• Звукови характеристики: AVL, Incredible 

Surround, Dolby MS10

Дизайн
• Цвят: Черно

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

1080p60)
• Аналогов телевизор: PAL
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Свързаност от задната страна
• LNA - антена: IEC-75
• HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
• HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
• USB1: USB 2.0
• Цифров аудио изход: Оптичен
• DVI аудио вход: Минижак
• AV вход: CVBS споделен с YPbPr
• Компонентен: YPbPr + Л/Д чинч
• Външен контрол: RJ-48
• Изход за високоговорител в банята: Минижак

Свързаност отстрани
• Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
• HDMI3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
• USB2: USB 3.0
• Изход за слушалки: Минижак

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

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

• Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука, 
Формат картина, Независимо управление на 
силата на звука

• 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

• CMND&Control: Офлайн редактор за канали, 
Офлайн редактор за настройки, Дистанционно 
управление по RF, CMND&Create

• Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого
• Генериране на приходи: MyChoice
• Клониране и актуализация на фърмуера: 
Моментално първоначално клониране, Чрез 
USB/RF

• Таймер: Планировчик (7x), 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, Списъци с теми, 
Офлайн редактор за канали

• Интерактивно DRM: VSecure
• Управление: Блокиране на автоматичната 
актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol, 
JSON API за управление на телевизора – JAPIT

• Управление на мощността: Екологично/Бързо 
стартиране

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

• 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, Съвместимост с дистанционно 
управление в здравеопазването, Съвместим със 
системи за повикване "пациент-медицинска 
сестра"

• Комфорт: Изход за слушалки, Независимо 
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, 
MP4, MPG, TS, WMV, HEVC

• 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 22AV1503A/12

• Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/
00, Дистанционно управление за 
здравеопазването 22AV1109H/12, Настройка 
RC 22AV9573A/12

Захранване
• Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 46 W
• Консумация на енергия годишно: 68 kWh
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,3 W

• Функции за пестене на електроенергия: ECO 
режим, Автоматичен таймер за изключване

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

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

918 x 532 x 64/77 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

918 x 597 x 222 мм
• Тегло на изделието: 7,6 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 9,5 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: M4, 200 x 

200 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

