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40 นิ้ว EasySuite
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DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T
สรางความต่ืนตะลึงใหกับแขกของคุณ

ดวย Hospitality TV ท่ีสมารทย่ิงขึ้น
สงขอความท่ีถูกตองใหกับแขกของคุณดวยคุณภาพของภาพระดับ Full HD 
รวมถึงความสามารถในการแสดงหนาของโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟพรอมแบรนด

เขาควบคุมดวย CMND
• CMND & Control: บํารุงรักษาทีวีของคุณไดอยางงายดาย
• CMND & Create: แสดงขอมูลที่คุณตองการ ในเวลาที่ตองการ
ความล้ําหนาสําหรับโรงแรมที่ไมมีวันลาสมัย
• Serial Xpress Protocol สําหรับระบบอินเตอรแอคทีฟ
• การใชรวมกับ MyChoice สําหรับกําไรที่สม่ําเสมอ
• SmartInfo สําหรับหนาขอมูลแบรนดโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟ
• ตอนรับแขกของคุณดวยหนาตอนรับที่สามารถปรับแตงได
• โหมดโรงแรม, ศูนยดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
• การล็อคเมนูการติดตั้ง
สรางความแตกตางเมื่อเขาพักที่โรงแรม
• รับชมในสิ่งที่คุณตองการไดทุกเมื่อ
• การเช่ือมตอชุดหูฟงเพิ่มเติมสําหรับการรับฟงในแบบสวนตัว
• การใชรวมกับ Nurse-call ถูกปรับใหเหมาะสมสําหรับภาคการดูแลสุขภาพ
• จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก



 CMND & Control

CMND & Control 
ชวยใหคุณสามารถกําหนดคาและติดตั้งระยะไก
ลใหกับทีวีของคุณไดจากตําแหนงศูนยกลางโดย
ไมตองเขาไปที่หองใดๆ 
อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไมเป
ลืองแรง 
และไมเปนการรบกวนแขกผูเขาพักอีกดวย

CMND & Create

CMND & Create 
ชวยใหคุณนําเสนอขอมูลที่ตองการไดในทุกเวล
าที่คุณตองการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ 
CMND 
ยังชวยในการสรางและแจกจายเว็บเพจของแบร
นดโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟไดงาย 
ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจงขอมูลขาวสารลา
สุดและการปรับปรุงลาสุดในโรงแรมของคุณให
กับแขกผูเขาพักไดทราบ 
ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม

โหมดโรงแรม โรงพยาบาล และ Prison
คุณสมบัติที่จําเปนทั้งหมดสําหรับการใชงานแบ
บมืออาชีพในสภาพแวดลอมที่เปนที่ตองการมา
กกวาในหองนั่งเลน 
ตั้งแตการล็อคระดับเสียงและเมนู 
ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แมนยํามากขึ้น 
การประหยัดพลังงาน 

การควบคุมระยะไกลเพื่อปองกันการโจรกรรม 
และคุณสมบัติสําหรับศูนยดูแลสุขภาพและเรือ
นจําโดยเฉพาะเพื่อการใชงานของตลาดเฉพาะ
กลุม

ใชไดกับ MyChoice

MyChoice 
มอบความเรียบงายและตนทุนต่ําในการใหบริกา
รชองทีวีระดับพรีเมี่ยมแกแขกที่มาพักของคุณ 
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกําไรใ
หแกคุณ 
ชวยใหคุณสามารถคืนตนทุนในการลงทุนกับทีวี
ได

จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอ
ดวยจอแสดงนาฬิกาบนหนาจอใหมของเรา 
แขกจะสามารถเขาถึงเวลาปจจุบันไดอยางงายด
าย เพียงกดปุมเดียว 
นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหนาจอทีวีที่รวมการแส
ดงที่มีประสิทธิภาพและการใชพลังงานที่ลดลง

โปรแกรมกําหนดการรับชม
แสดงสิ่งที่คุณตองการ 
และในเวลาที่คุณตองการดวยโปรแกรมกําหนด
การรับชมในตัว จัดกําหนดการไดสูงสุดถึง 7 
กําหนดการที่แตกตางกันเพื่อแสดงเนื้อหาประเ
ภทตางๆ ที่คุณตองการ แสดงซ้ําทุกวัน 

หรือตั้งคาตามวันที่เจาะจง เชน วันสุดสัปดาห  
เลือกอยางที่คุณตองการ

หนาตอนรับ

หนาตอนรับจะปรากฏเมื่อเปดชุดทีวี 
หนาตอนรับสามารถใสชื่อแบรนดและปรับแตง
ไดงายดายขณะติดตั้งผานรูปภาพตอนรับอยางง 
ายในรูปแบบ .png

SmartInfo
SmartInfo 
ชวยใหคุณสามารถใหขอมูลโรงแรมหรือขอมูลข
องเมืองกับผูเขาพักไดงายๆผานทาง SmartUI 
ผูเขาพักของคุณเขาใชงานเว็บเพจโรงแรมแบบ
อินเทอรแอคทีฟไดแมทีวีไมไดเชื่อมตอกับอ ินท
ราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 
คุณสามารถเปลี่ยนขอมูลอยางสม่ําเสมอและให
ขอมูลการปรับปรุงใหมลาสุดทั้งหมดกับผูเขาพัก
ของคุณไดอยางงายดาย

Serial Xpress Protocol (SXP)
ใหคุณเชื่อมตอทีวีไดกับตัวถอดรหัสภายนอก 
และกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเ
ตอรแอคทีฟหลักทุกรายผาน Serial Xpress 
Protocol (SXP)
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interface
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง: 40 นิ้ว / 102 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความสวาง: 280 cd/m²
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 

200Hz Perfect Motion Rate
เสียง
• กําลังเอาตพุตเสียง: 16 (2x8) วัตต
• ลําโพง: 2.0, ดานลาง
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: 1.5 วัตต โมโน 8 โอหม
• คุณสมบัติดานเสียง: AVL, Incredible surround, 

Dolby MS10
การออกแบบ
• สี: ดํา
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 

1080p60)
• อะนาล็อกทีวี: PAL
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
การเชื่อมตอดานหลัง
• เสาอากาศ: IEC-75
• HDMI1: HDMI 2.0 พรอมดวย HDCP 2.2, ARC
• HDMI2: HDMI 2.0 พรอมดวย HDCP 2.2
• USB1: USB 2.0
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
• สัญญาณเสียงเขา DVI: Mini-Jack
• ชองสัญญาณเขา AV: CVBS ใชรวมกับ YPbPr
• Component: YPbPr + L/R cinch
• การควบคุมภายนอก: RJ-48
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: Mini-Jack
การเชื่อมตอดานขาง
• ชองเสียบการดสําหรับการเช่ือมตอแบบปกติ: CI+ 

1.3
• HDMI3: HDMI 2.0 พรอมดวย HDCP 2.2
• USB2: USB 3.0
• ชองสัญญาณออกของหูฟง: Mini-Jack
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอ
• HDMI: DVI (ทุกพอรต)
• EasyLink (HDMI CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายระบบ, RC pass through, 
การควบคุมเสียงในระบบ

• RJ48: IR-เขา/ออก, อินเตอรเฟซแบบ Serial Xpress 

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

เทเลเท็กซ
• ใชงานงาย: สไตลภาพ, สไตลเสียง, รูปแบบภาพ, 

การควบคุมระดับเสียงอยางอิสระ
• 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
• การสรางรายได: MyChoice
• การโคลนและอัปเดตเฟรมแวร: 

การโคลนเริ่มตนทันที, ผาน USB/RF
• ตัวจับเวลา: โปรแกรมกําหนดการรับชม (7x), 

ตั้งเวลาปดเครื่อง, การปลุกตอนตื่น, 
ชองที่เปดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น

• นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย, ปุม RC 
เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหนาจอ, 
นาฬิกาภายนอกเลือกได

• ชอง: รายการแบบรวม, รายการแบงตามรูปแบบ, 
ตัวแกไขชองแบบออฟไลน

• DRM อินเตอรแอคทีฟ: VSecure
• การควบคุม: บล็อคการอัปเดตชองอัตโนมัติ, Serial 

Xpress Protocol, JSON API สําหรับการควบคุมทีวี-
JAPIT

• ควบคุมพลังงาน: เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม/
เริ่มทํางานอยางรวดเร็ว

• ควบคุมการเปด: แชนเนล, คุณสมบัติ, สไตลภาพ, 
รูปแบบภาพ, สไตลเสียง, ระดับเสียง, ภาษาเมนู

• 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 

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
รูปแบบ: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC

• 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: แทนวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 กอน, 

ใบรับประกัน, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ, 
รีโมทคอนโทรล 22AV1503A/12

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

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
• ระดับ Energy Label: A+
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 46 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 68 kWh
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.3W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมดประหยัด, 

ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 918 x 532 x 64/

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

918 x 597 x 222 มม.
• นํ้าหนักผลิตภัณฑ: 7.6 กก.
• นํ้าหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 9.5 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: M4, 200 x 200 มม.
•
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* คุณสมบัติท่ีมีจะข้ึนอยูกับการใชงานท่ีเลือกโดยผูติดต้ัง
* วัดการใชไฟโหมดเปดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 

การใชพลังงานจริงจะขึ้นอยูกับวิธีการใชงานโทรทัศน
* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 

หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

