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elevizor Pro System
ekvapte a potěšte s profesionálním systémem IPTV s rozlišením Full HD. Jedná se 
lexibilní řešení s nákladově efektivní centrální správou, rychlou instalací a přizpůsobitelným 
ivatelským rozhraním. Světově proslulá kvalita obrazu společnosti Philips každého upoutá.

Dokonalý obraz Philips. Všestranné funkce.
• Krásně čistý, vysoce kontrastní obraz
• Buďte vidět. Uživatelské rozhraní televizoru označte svým logem
• Vestavěný plánovač. Inzerujte, informujte, komunikujte

Rychlá instalace. Snadné přizpůsobení.
• IPTV Poskytnutí kanálů prostřednictvím IP. Instalace vlastního uživatelského rozhraní
• CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte
• CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
• Funkce Instant Initial Cloning. Rychlá konfigurace profesionálních televizorů
• Sériový protokol Xpress. Připojte své externí dekodéry a set-top boxy

Efektivní z hlediska nákladů. S mnohojazyčnou podporou.
• Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view
• Tříletá záruka, rozšiřitelná na 5 let
• Nízké provozní náklady. Od instalace po nasazení



 Značky na uživatelském rozhraní
Televizor Philips Professional TV nabízí 
přehledné a na orientaci snadné uživatelské 
rozhraní (UI), které si můžete přizpůsobit 
prostřednictvím vlastní značky. Jednoduše 
přidejte logo a barvy do řádku pro vyhledávání 
a zvýšíte tak viditelnost své značky.

Vestavěné řešení pay-to-view
Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah 
služeb pay-to-view, ať už jde například 
o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-
access, nebo o vybraný prémiový obsah. 
Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup 
k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu 
nebo karty.

IPTV. Poskytnutí kanálů 
prostřednictvím IP
Poskytnutí kanálů prostřednictvím IP. Instalace 
vlastního uživatelského rozhraní (UI), které je 
uloženo na centrálním serveru a posláno do 
televize přes IP. Jakmile je uživatelské rozhraní 
do televize nahráno, může v ní být uloženo. 
Rychlá instalace a flexibilita vám přinese užitek, 
ať už si přizpůsobujete televize v systému 
Philips Pro System, nebo centralizujete správu 
systému.

CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím 
místního připojení (LAN nebo RF). Systém 

CMND & Control umožňuje provádět základní 
funkce, jako jsou vstupy ovládání, nahrávání 
softwaru a sledování stavu displeje. Ať už máte 
jeden televizor nebo více.

CMND & Create
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky 
systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí 
přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – 
ať jde o denní nabídku nebo firemní informace 
týkající se značky. Přednastavené šablony a 
integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, 
text i video fungovaly okamžitě.
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Přednosti
Profesionální televize
PrimeSuite Full HD



• Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9
Obraz/displej
• Displej: LED Full HD, D-LED
• Úhlopříčka obrazovky: 43 palců / 108 cm 
• Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
• Jas: 250 cd/m²
• Úhel sledování: 178º (H) / 178º (V)

Audio
• Zvukový výstupní výkon: 16 (2 x 8) W
• Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
• Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W 

Mono 8 Ohmů
• Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilní se 

systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D, 
Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible 
Surround

Design
• Barva: Černá

Tuner/příjem/vysílání
• Digitální příjem: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (až 

1080p60)
• Analogový televizor: PAL
• Přehrávání IP: Multicast, Unicast

Konektory vzadu
• Digitální výstup audio: Optický
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Anténa: IEC-75
• Externí ovládání: RJ-48
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB2: USB 2.0
• Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack

Konektor z boku
• Slot Common Interface: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 2.0
• HDMI1: HDMI 1.4
• Výstup pro sluchátka: Mini-jack

Vylepšené možnosti připojení
• Rozhraní HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)
• EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím 

jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, 
Průchod signálu dálkového ovladače, systémové 
ovládání audia

• LAN: Wake up on LAN
• RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial 

Xpress

Funkce

Teletext, HbbTV, Titulky
• Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku
• Ovládání na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinství
• Aplikace: YouTube
• Vaše značka: Domovská obrazovka s možností 

přizpůsobení, Název umístění (ID databáze 
Geonames), CMND&Create, Nastavitelný ovládací 
panel (HTML), Uvítací logo

• CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor 
offline nastavení, Vzdálená správa přes IP/RF, 
CMND&Create, Správa televizních skupin

• CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta
• Jazyky: Ovládání jazyka pro hosty
• Hodiny: Hodiny na obrazovce, Volitelné externí 

hodiny
• Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, 

Zvuky budíku
• Dálkový ovladač: Detekce slabé baterie, Zámek 

krytu baterie dálkového ovladače, Podsvícené 
tlačítko hodin

• Ovládání: JSON API pro ovládání televizoru JAPIT, 
Sériový protokol Xpress

• Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial 
Cloning, Přes USB/RF/IP

• Interaktivní správa autorských práv (DRM): 
VSecure, Hladké streamování s technologií 
Playready

• Ovládání napájení: Režim rychlého spuštění, 
Automatické zapnutí, WoLAN

• Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát 
obrazu, Hlasitost, Styl obrazu

• Generování výnosu: MyChoice
• Hotelový režim: Zámek pro ovládání joystickem, 

Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, 
Omezení hlasitosti

• Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, 
Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků

Funkce pro nemocnice
• Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, 

Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, 
Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

• Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení 
hlavního reproduktoru, Detekce sluchátek

• Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek 
zpomalujících hoření

Multimédia
• Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
• Podporované formáty titulků: SRT, SMI, TXT
• Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
• Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, 

GIF
• Podporované rozlišení videa na USB: až 

1920 x 1080p / 60 Hz

Příslušenství
• Obsahuje: Stojan s okrajem, Dálkový ovladač 

22AV1904A/12, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, 
Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními 
informacemi

• Volitelné: Jednoduchý dálkový ovladač 
22AV1601B/12, Dálkový ovladač pro zdravotní 
péči 22AV1604B/12, Externí hodiny 22AV1860A/
12, Modem s kabelem DOCSIS 22AV1970A, 
Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
• Značka energetické třídy: F
• Registrační číslo EPREL: 345137
• Spotřeba dle energetického štítku EU: 44 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 

W
• Funkce úspory energie: Režim Eco
• Okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 970 x 562,5 x 78/

82 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

970 x 626 x 194 mm
• Hmotnost výrobku: 7,2 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 7,3 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 200 mm, 

M6
•
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Specifikace
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* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou 

funkčnost aplikací.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle 

IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho 
bude televizor využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

http://www.philips.com

