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43 นิ้ว MediaSuite
ขับเคลื่อนโดย Android™

43HFL5011T
พลิกโฉมประสบการณการเลนเกม

ขับเคล่ือนโดย Android™
มอบประสบการณการรับชมท่ีคูควรกับแขกผูเขาพักของคุณ 
ใหพวกเขาไดเพลิดเพลินไปกับทีวีท่ีตอบสนองได รวดเร็วพรอมแอปพลิเคชันเฉพาะสําหรับการบริก
ารมากมาย ในขณะท่ีคุณก็จะไดเพลินไปกับการติดต ั้งและการจัดการระยะไกลตามท่ีคุณสะดวก

สนุกสุดเหวี่ยง ไรขีดจํากัด โดย Android
• แอปขั้นสูงพรอมบริการเฉพาะสําหรับการบริการมากมาย
• AppControl ชวยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไมเปลืองแรง
เขาควบคุมดวย CMND
• CMND & Control: บํารุงรักษาทีวีของคุณไดอยางงายดาย
• CMND & Create: แสดงขอมูลที่คุณตองการ ในเวลาที่ตองการ
สรางความแตกตางเมื่อเขาพักที่โรงแรม
• Miracast และ DirectShare เพื่อแบงปนภาพยนตรและเพลงบนทีวีของคุณ
• Philips TV Remote App เพื่อการควบคุมแขกผูเขาพักที่ดียิ่งขึ้น
• Android: มอบประสบการณทีวีที่เพลิดเพลินกวา เขมขนกวา และรวดเร็วกวา
ความล้ําหนาสําหรับโรงแรมที่ไมมีวันลาสมัย
• ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโตตอบที่กําหนดเองไดอยางเต็มที่
• Serial Xpress Protocol สําหรับระบบอินเตอรแอคทีฟ
• การใชรวมกับ MyChoice สําหรับกําไรที่สม่ําเสมอ
• Wi-Fi และ Bluetooth เพื่อการควบคุมและการโตตอบแบบไรสาย



 Android
ดวย Android บน Professional TV ของคุณ 
คุณจะเพลิดเพลินไปกับความรวดเร็ว เขมขน 
และอินเตอรเฟซที่ใชงานงายสําหรับแขกผูเขา
พัก 
โดยคุณสามารถควบคุมไดทั้งบริการเฉพาะสําห
รับการบริการ แอปพลิเคชัน 
และอื่นๆอีกมากมาย 
อีกทั้งยังมีเมนูที่งายตอการใชงานพรอมลิงกตรง
ไปยังแอปโปรดของคุณ

AppControl
AppControl 
ทําใหแนใจวาคุณจะมีแอปที่ตองการบนทีวีของ
คุณ ดวยความสามารถในการเพิ่ม ลบ 
และจัดเรียงแอป 
พรอมทั้งความสามารถในการกําหนดคาแอปใน
หองที่เจาะจง 
มอบประสบการณรับชมที่ปรับแตงไดตามแขก
ผูเขาพักอยางแทจริงโดยคุณสามารถควบคุมได
จากตําแหนงศูนยกลางโดยไมตองเขาไปที่หองเ
ลย เพื่อการใชงานที่งายและปลอดภัย 
โหลดแอปที่กําหนดเองจากบนเซิรฟเวอรคลาวด
สวนตัวของเรา 
ซึ่งมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเพียงคุณเทานั้นที่
เขาใชงานได

Advanced Apps
แอปขั้นสูงประกอบไปดวยไลบรารีแอปพลิเคชั
นที่เติบโตขึ้นเร่ือยๆ ดวยพลังของ Android 
ทําใหแอปทํางานไดลื่นไหลกวา รวดเร็วกวา 
และล้ําหนากวาที่เคยเปน 
ดวยการออกแบบเพื่องานบริการ 
ขอมูลของผูใชภายนอกจะถูกลบอยางปลอดภัยห
ลังการใชงาน 
และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป
นอันตรายตองานของคุณ

Miracast และ DirectShare

ทีวีของเราจะชวยใหแขกของคุณมีอิสระที่จะเพ
ลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญแบบไรสาย

และไมยุงยาก 
ดวยวิธีการที่เปนระบบเปดของเรา 
เราใหบริการแกผูใชทั้ง iOS และ Android 
และเรายังเพิ่มความสามารถในการใชงานรวมกั
นไดอยางตอเนื่อง 
การแชรที่ปลอดภัยของเราจะชวยปกปองแขกข
องคุณ 
พวกเขาสามารถแบงปนและเพลิดเพลินไปกับรู
ปภาพ ภาพยนตร 
และเพลงทั้งหมดไดบนทีวีผาน Miracast และ 
DirectShare!

IPTV ภายในตัว
ประหยัดตนทุนและไมยุงยาก ดวย Smart TV 
ใหมของเรา 
คุณสามารถสรางระบบโรงแรมบนทีวีไดโดยตรง 
ชองแบบอินเตอรแอคทีฟ Video-On-Demand 
เมนูและขอมูลของโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟ 
ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลนก็สามาร
ถทําไดโดยไมตองมีกลองภายนอกที่ติดมากับทีว ี 
นอกจากการเผยแพรเนื้อหาผานสายโคแอกซข
องทีวีแลว 
คุณยังสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตของคุณใ
นการเผยแพรชองทีวีหรือ VOD 
ไปยังทีวีไดโดยตรง 
เครือขายพันธมิตรของเราชวยใหคุณแนใจวาคุ
ณจะไดรับพอรทัลที่กําหนดเองไดตามที่คุณตอง
การ

ใชไดกับ MyChoice

MyChoice 
มอบความเรียบงายและตนทุนต่ําในการใหบริกา
รชองทีวีระดับพรีเมี่ยมแกแขกที่มาพักของคุณ 
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกําไรใ
หแกคุณ 
ชวยใหคุณสามารถคืนตนทุนในการลงทุนกับทีวี
ได

Serial Xpress Protocol (SXP)
ใหคุณเชื่อมตอทีวีไดกับตัวถอดรหัสภายนอก 
และกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเ

ตอรแอคทีฟหลักทุกรายผาน Serial Xpress 
Protocol (SXP)

Philips TV Remote App
หากคุณไมอยากใชรีโมทคอนโทรล 
ลองเปลี่ยนมาใช Philips TV Remote App 
บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อควบคุมทีวีของ
คุณ เลือกแอปที่ตองการดู แลวเขาใช SmartInfo 
เปดใหดาวนโหลดฟรีแลวบนอุปกรณ iOS และ 
Android

CMND & Control

CMND & Control 
ชวยใหคุณสามารถกําหนดคาและติดตั้งระยะไก
ลใหกับทีวีของคุณไดจากตําแหนงศูนยกลางโดย
ไมตองเขาไปที่หองใดๆ 
อัปเดตและจัดการจอแสดงผลทั้งหมดโดยไมเป
ลืองแรง 
และไมเปนการรบกวนแขกผูเขาพักอีกดวย

CMND & Create

CMND & Create 
ชวยใหคุณนําเสนอขอมูลที่ตองการไดในทุกเวล
าที่คุณตองการ โมดูลการจัดการเนื้อหาของ 
CMND 
ยังชวยในการสรางและแจกจายเว็บเพจของแบร
นดโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟไดงาย 
ปรับเปลี่ยนทีวีของคุณเพื่อแจงขอมูลขาวสารลา
สุดและการปรับปรุงลาสุดในโรงแรมของคุณให
กับแขกผูเขาพักไดทราบ 
ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม
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• USB1: USB 2.0 • ชอง: รายการแบบรวม, รายการแบงตามรูปแบบ
ภาพ/การแสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED Full HD
• ขนาดจอในแนวทแยง: 43 นิ้ว / 110 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความสวาง: 300 cd/m²
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect 

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

Dynamic Bass, Dolby MS10
การออกแบบ
• สี: สีเงิน
Android TV
• ขนาดหนวยความจํา(Flash): 8GB
• ระบบปฏิบัติการ: Android™ 5.1 (Lollipop)
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (สูงสุดถึง 

1080p60)
• อะนาล็อกทีวี: PAL
• การเลน IP: Multicast, Unicast
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL
การเชื่อมตอแบบไรสาย
• Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
• LAN ไรสาย: 802.11 b/g/n
• Bluetooth: 4.0, เกมแพด HID พรอมใชงาน, 

มัลติแชนเนล, ระบบเสียงไรสาย (หูฟง)
การเชื่อมตอดานหลัง
• Scart: RGB, CVBS
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: Mini-Jack
• Component: YPbPr + L/R cinch
• สัญญาณเสียงเขา DVI: Mini-Jack
• การควบคุมภายนอก: RJ-48
• กําลังไฟภายนอก: 12V/15W, Mini-Jack
การเชื่อมตอดานลาง
• เสาอากาศ: IEC-75
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
• อีเธอรเน็ต (LAN): RJ-45
• HDMI1: HDMI 1.4
• HDMI2: HDMI 1.4

การเชื่อมตอดานขาง
• ชองเสียบการดสําหรับการเชื่อมตอแบบปกติ: CI+ 

1.3.2
• ชองสัญญาณออกของหูฟง: Mini-Jack
• HDMI3: HDMI 1.4
• HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
• USB2: USB 3.0
• USB3: USB 2.0
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอ
• HDMI: ARC (ทุกพอรต), DVI (ทุกพอรต), MHL 2.0 

(HDMI4)
• EasyLink (HDMI CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายระบบ, RC pass through, 
การควบคุมเสียงในระบบ

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

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

เทเลเท็กซ, HbbTV, คําบรรยาย
• ใชงานงาย: สไตลภาพ, สไตลเสียง
• การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก
คุณสมบัติบริการ
• โหมดโรงแรม: การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก, ล็อคเมนู, 

การติดตั้งล็อคเมนู, การจํากัดระดับเสียง
• โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/

USB/EPG/ล็อคคําบรรยาย
• SmartInfo: เบราวเซอร HTML5, แบบอินเตอรแอคทีฟ
• CMND&Control: ตัวแกไขชองแบบออฟไลน, 

ตัวแกไขการตั้งคาแบบออฟไลน, 
สถานะทีวีแบบเรียลไทม (IP), 
การจัดการระยะไกลผาน IP/RF, CMND&Create, 
การจัดการ TV Group

• ยี่หอของคุณ: SmartInfo, โลโกตอนรับ, 
แดชบอรดปรับแตงได (HTML), ระบบ IPTV, 
แอปที่กําหนดเอง, ชื่อสถานที่ (Geonames ID)

• แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด, แอป 
Android, Philips TV Remote App

• บริการภายในตัว: การพยากรณอากาศ 5 วัน
• การสรางรายได: ตัวเลือกของฉัน
• การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟรมแวร: 

การโคลนนิ่งเริ่มตนทันที, ผาน USB/RF/IP
• ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปดเครื่อง, การตั้งปลุก, 

ชองที่เปดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
• นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย, ปุม RC 

เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหนาจอ, 
นาฬิกาภายนอกเลือกได

• ภาษา: การควบคุมภาษาสําหรับแขกผูเขาพัก
• DRM อินเตอรแอคทีฟ: VSecure, การใชงาน 
Smoothstreaming ของ Playready, ส่ือที่ปลอดภัย

• การควบคุม: บล็อคการอัปเดตชองอัตโนมัติ, Serial 
Xpress Protocol, JSON API สําหรับการควบคุมทีวี-
JAPIT

• ควบคุมพลังงาน: เปดอัตโนมัติ, 
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม/เริ่มทํางานอยางรวดเร็ว, 
WoLAN, WoWLAN

• ปุมควบคุมการเปด: แชนเนล, คุณสมบัติ, 
รูปแบบภาพ, ระดับเสียง, สไตลภาพ

• 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
• การเชื่อมตอมัลติมีเดีย: USB, LAN
• สนับสนุนการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
HEVC, รูปแบบ: AVI, MKV

• สนับสนุนรูปแบบคําบรรยาย: SRT, SMI, SSA SUB, 
TXT, ASS

• สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 
สูงถึง v9.2), WMA-PRO (v9 และ v10)

• สนับสนุนรูปแบบภาพ: JPG
• สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 

1920x1080p@60Hz
อุปกรณเสริม
• พรอมดวย: แทนวางแบบหมุนได, แบตเตอรี่ AAA 2 

กอน, ใบรับประกัน, 
คูมือดานกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ, 
รีโมทคอนโทรล 22AV1505B/12

• ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, 
Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 
22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
• ระดับ Energy Label: A+
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 43 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 62 kW h
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.4W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 968 x 563 x 64/

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

968 x 625 x 250 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 9.1 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 10.5 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 200 x 200 มม., M6
•
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Professional TV
43 นิ้ว MediaSuite ขับเคลื่อนโดย Android™

* คุณสมบัติท่ีมีจะข้ึนอยูกับการใชงานท่ีเลือกโดยผูติดต้ัง
* ทาง Philips 

ไมรับประกันความพรอมใชงานและความตอเนื่องของฟงกชันการทําง
านท่ีถูกตองของแอป

* หนวยความจําท่ีมีอยูจริงอาจนอยลงเน่ืองจากม ีการกําหนดคาลวงหนาขอ
งอุปกรณ

* วัดการใชไฟโหมดเปดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 
การใชพลังงานจริงจะขึ้นอยูกับวิธีการใชงานโทรทัศน

* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 
หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

