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ată mai mult cu un televizor profesional autonom, economic. Soluţia CMND intuitivă 
ilitează implementarea şi gestionarea afişajelor conectate. Beneficiezi de instalare 
plă, rapidă şi de o pagină de întâmpinare pe ecran uşor de programat.

Configurare simplă. Performanţă AVANSATĂ
• CMND and Control: întreţinere fără efort a televizoarelor
• Compatibilă cu MyChoice. Soluţie încorporată de vizualizare cu plată
• Fă-te remarcat. Include-ţi sigla în interfaţa cu utilizatorul a televizorului
• Clonare USB iniţială instantanee. Configurare rapidă a televizoarelor profesionale
• Hartă combinată a canalelor pentru a combina canalele analogice și digitale
• Redare automată prin USB. Muzică, filme și multe altele

Soluţie rentabilă
• Garanţie de 3 ani, ce poate fi prelungită la 5 ani
• Asistenţă pentru clienţi în mai multe limbi

Viabil și sigur
• Consum redus de energie



 CMND&Control
Cu CMND and Control, poţi să-ţi configurezi 
și să-ţi instalezi televizoarele dintr-o locaţie 
centrală, fără să fie nevoie să intri în camerele 
respective. Actualizează și administrează toate 
afișajele cu efort minim, fără să fie nevoie să-ţi 
deranjezi oaspeţii.

Soluţie încorporată de vizualizare cu 
plată
Oferă conţinut de vizualizare cu plată în orice 
situaţie - de la un model complet cu plată 
pentru acces la toate canalele până la conţinut 
premium selectat. MyChoice este o soluţie 
integrată care permite telespectatorilor să 

acceseze canalele cu vizualizare cu plată printr-
un cod sau un card.

Branding UI
Televizorul Philips profesional oferă o interfaţă 
cu utilizatorul (UI) clară și ușor de navigat, pe 
care o poţi personaliza cu propria marcă. 
Adaugă-ţi cu ușurinţă sigla sau fundalul 
personalizat la meniu pentru a-ţi crește 
vizibilitatea mărcii.

Clonare USB iniţială instantanee.
Asigură capacitatea de a copia ușor și fără 
cabluri toate setările și canalele programate de 
la un televizor la altele în mai puţin de un minut. 
Caracteristica asigură uniformitatea între 

televizoare și reduce semnificativ timpul și 
costurile de instalare.

Hartă combinată a canalelor
O singură listă de canale integrată pentru 
canalele analogice și digitale. Aceasta permite 
oaspetelui să comute fără niciun efort între 
canalele analogice și cel digitale.

Redare automată prin USB.
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera 
digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv 
multimedia la portul USB din partea laterală a 
televizorului dvs. pentru a vă bucura de 
fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul 
de conţinut ușor de utilizat de pe ecran.
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Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD, D-LED
• Dimensiune diagonală ecran: 43 inch / 108 cm 
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080p
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V)

Audio
• Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W
• Boxe: 2.0, În partea inferioară
• Caracteristici audio: AVL, Bas dinamic, Incredible 

Surround, Dolby MS10

Design
• Culoare: Negru

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 

1080p60)
• TV analogic: PAL, SECAM
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Conectivitate spate
• Antenă: IEC-75
• HDMI1: ARC, HDMI 1.4
• HDMI2: HDMI 1.4
• Ieșire audio digital: Optic
• Intrare audio DVI: Mini-Jack
• Intrare VGA: D-sub 15 pini
• Scart: CVBS, RGB

Conectivitate lateral
• Slot standard de interfaţă: CI+ 1.3.2
• Ieșire căști: Mini-Jack
• USB1: USB 2.0

Caract. de conectivitate superioare
• HDMI: ARC (HDMI1)
• EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, 

Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, 
control sistem audio

• Scart: Pornire prin scart

Caracteristici
• Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, 

Teletext, Subtitrări
• Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet, Format 

imagine, Control autonom al volumului
• Control local: Joystick

Caracteristici pentru industria hotelieră
• Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, 

Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
• Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare 

TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
• CMND&Control: Gestionare de la distanţă prin 

RF, Gestionare grup TV, Editor de setări off-line, 
Editor de canale off-line

• Marca ta: Siglă de întâmpinare, Ecran de 
întâmpinare personalizabil

• Generare profit: MyChoice
• Clonare și actualizare firmware: Clonare iniţială 

instantanee, Prin USB/RF
• Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de 

trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
• Ceas: Buton telecomandă care strălucește în 

întuneric, Ceas pe ecran
• Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line
• Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
• Control energie: Ecologic/lansare rapidă
• Control pornire: Canal, Caracteristică, Stil imagine, 

Format imagine, Stil sunet, Volum, Limba meniului
• Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, 

Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă 
baterie telecomandă, Buton ceas fosforescent

• Antifurt: Protecţie antifurt pentru baterie, Blocare 
Kensington

• Limbi: Control limbă vizitatori

Caracteristici pentru domeniul medical
• Control: Telecomandă multifuncţională, 

Compatibil cu telecomandă cu asistenţă medicala
• Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent 

mut, Detectare căști
• Siguranţă: Izolaţie dublă clasa II, Ignifug

Multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 

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

• Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, SSA 
SUB, TXT, ASS

• Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, 
WMA (v2 până la v9.2)

• Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG, 
GIF

• Rezoluţie video acceptată pe USB: până la 1920 x 
1080p la 60 Hz
Accesorii
• Incluse: Suport Edge, 2 baterii AAA, Cablu de 

alimentare, Certificat de garanţie, Broșură cu date 
juridice și pentru siguranţă, Telecomandă 
22AV1903A/12

• Opţional: Telecomandă RC 22AV1601B/12 simplă, 
Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1604B/
12, Configurare RC 22AV9574A/12

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V c.a.; 50-60 Hz
• Clasă de etichetare energetică
• Număr de înregistrare EPREL: 345117
• Etichetă energetică UE: 34 W
• Consum în standby: <0,3 W
• Funcţii economisire energie: Mod Eco, 

Cronometru oprire automată
• Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 970 x 563 x 78/84 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

970 x 581 x 212 mm
• Greutate produs: 7,2 kg
• Greutate produs (+ suport): 7,3 kg
• Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm, M6
•
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* Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare 
aleasă de către integrator.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform 
IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcţie de modul 
în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

http://www.philips.com

