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onectivitate mai inteligentă
 Chromecast încorporat şi Netflix
nceput pentru o lume în ritm rapid, MediaSuite dispune de conectivitate avansată şi 

tări de configurare versatile. Chromecast încorporat oferă streaming rapid şi uşor, în 
p ce Android™ şi Magazinul Google Play dezvăluie posibilităţi infinite.

Gata pentru orice
• Chromecast™ încorporat pentru partajare ușoară a conţinutului
• Netflix integrat cu buton dedicat pe telecomandă
• Google Assistant™ permite un control mai rapid și mai inteligent
• Actualizările Android asigură cea mai recentă funcţionalitate
• Acces la Magazinul Google Play pentru aplicaţii și conţinut media
• Interfaţă personalizabilă cu utilizatorul pentru sigle și culori personalizate
• Afișaj digital pentru ceas în modul oprit

Creat pentru mai mult
• Clonare iniţială instantanee pentru instalare mai rapidă
• Operează, monitorizează și întreţine cu CMND & Control
• Creează experienţe personalizate cu CMND & Check-in
• Datele analitice integrate oferă statistici privind utilizarea
• Instalează și gestionează aplicaţii de la distanţă cu AppControl



 Dotat cu Android
Afișajele profesionale Philips cu sistem de 
operare Android sunt rapide, versatile și 
permit o navigare ușoară. Afișajele sunt 
optimizate pentru aplicaţii Android native, dar 
poţi totodată să instalezi aplicaţii web direct pe 
afișaj. Cu actualizările automate, aplicaţiile 
rămân la zi.

Chromecast încorporat
Permite proiectarea wireless instantanee, 
securizată a filmelor, a prezentărilor și altor 
tipuri de conţinut de pe dispozitive inteligente 
(telefoane mobile, laptopuri, tablete), la 
rezoluţie de până la 4K. Chromecast este 
rentabil, nu necesită hardware suplimentar și 
este securizat pentru utilizare profesională. 
Utilizatorii ating pictograma Chromecast de pe 
dispozitivul lor inteligent pentru a începe să 
transmită conţinut din mii de aplicaţii 
compatibile cu Cast, dispozitivul lor inteligent 
devenind astfel telecomandă.

Acces la Magazinul Google Play
Accesul deplin la întregul Magazin Google Play 
facilitează adăugarea de aplicaţii, jocuri, muzică, 
filme și multe altele pe afișajul profesional 
Philips. Noi instrumente de afaceri și opţiuni 
suplimentare de divertisment sunt adăugate 
zilnic în catalog, asigurându-ţi acces permanent 
la cele mai recente tendinţe globale.

Interfaţă personalizabilă cu utilizatorul
Philips MediaSuite dispune de o interfaţă cu 
utilizatorul (UI) clară și ușor de navigat, pe care 

o poţi personaliza cu propria marcă. Adaugă-ţi 
cu ușurinţă sigla și culorile la bara de căutare 
pentru a-ţi crește prezenţa mărcii.

Date analitice integrate
De la un lanţ hotelier la un bar pentru 
pasionaţii de sport, monitorizează modul în 
care este utilizat fiecare televizor Philips 
MediaSuite cu Android din reţeaua ta. Află cât 
de des sunt vizionate anumite canale. Testează 
eficienţa reclamelor tale. Obţine informaţiile 
de care ai nevoie pentru a-ţi gestiona eficient 
costurile, cu acces ușor la datele privind durata 
de vizionare. Lansează sondaje imediate privind 
satisfacţia clienţilor pentru feedback valoros de 
la oaspeţii tăi.

Controlul aplicaţiilor
Preia controlul deplin, centralizat asupra 
aplicaţiilor instalate pe afișajele profesionale 
Philips. AppControl îţi permite să instalezi, să 
ștergi și să gestionezi aplicaţii pe afișajele 
selectate sau în întreaga reţea, astfel încât să 
poţi oferi experienţe personalizate oaspeţilor 
și clienţilor, indiferent de numărul de afișaje pe 
care le gestionezi.

CMND & Control
Operează-ţi reţeaua de afișaje printr-o 
conexiune locală (LAN sau RF). CMND & 
Control îţi permite să efectuezi funcţii 
esenţiale, precum actualizarea software-ului și 
setărilor sau monitorizarea stării afișajelor. 
Indiferent dacă te ocupi de un singur televizor 

sau de mai multe, CMND & Control îţi permite 
să le gestionezi cu ușurinţă.

CMND & Check-in
Fă oaspeţii să se simtă bine. CMND & Check-
in îţi permite să folosești informaţii individuale 
– cum ar fi numele și limba vorbită – pentru a 
crea o experienţă personalizată. Indiferent 
dacă adaugi note speciale pentru oaspeţii 
hotelului, optimizezi procesul de facturare sau 
oferi pachete pentru mai multe canale.

Netflix integrat
Cu accesul integrat la Netflix, vizionarea celor 
mai recente filme și seriale din contul tău este 
mai ușoară, mai rapidă și mai comodă. Nu este 
nevoie de niciun player extern sau de 
televiziune prin satelit, ceea ce menţine 
costurile de funcţionare reduse și instalările 
ordonate, oferind în același timp un aspect 
modern spaţiului tău. Un buton Netflix dedicat 
de pe telecomandă oferă acces instantaneu 
pentru utilizare eficientă. Se aplică termenii și 
condiţiile pentru activarea Netflix.

Google Assistant™
Controlul vocal și răspunsurile mai rapide sunt 
posibile cu telecomanda opţională compatibilă 
cu Google Assistant™ (22AV2025B/00). 
Deschide YouTube. Dă volumul mai tare. Redă 
melodiile preferate și obţine într-o clipă toate 
informaţiile de care ai nevoie, cum ar fi 
prognoza meteo, sugestii de activităţi și chiar 
traduceri vorbite. Cu Google Assistant™, 
posibilităţile sunt nelimitate.
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a intrării • Formate de imagine acceptate: JPG, PNG, BMP, 
Imagine/Ecran
• Afișaj: LED 4K Ultra HD
• Dimensiune diagonală ecran: 43 inch / 108 cm 
• Rezoluţie panou: 3840x2160p
• Luminozitate: 350 cd/m²

Audio
• Putere de ieșire a sunetului: 20 (2x10) W
• Boxe: 2.0, În partea inferioară
• Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
• Caracteristici audio: DTS-HD, Compatibil cu 

Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio 
Sound

Design
• Culoare: Argintiu

Android TV
• Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Aplicaţii preinstalate: Netflix*, YouTube, Magazin 

Google Play*, Google Play Movies, Jocuri Google 
Play, YouTube Music

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

2160p60)
• TV analogic: PAL
• Redare IP: Multicast, Unicast, HLS, Canale OTT 

App

Conectivitate wireless
• LAN wireless: 802.11 ac, Wifi-Direct

Conectivitate lateral
• Slot standard de interfaţă: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 3.0
• Ieșire căști: Mini-Jack
• HDMI1: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2

Parte inferioară de conectivitate
• Alimentare externă: 12 V, maxim 1,5 A
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antenă: IEC-75
• Boxe pentru baie: Mini-Jack
• Control extern: RJ-48
• USB2: USB 2.0
• HDMI3: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
• HDMI2: HDMI 2.0 cu HDCP 2.2

Caract. de conectivitate superioare
• HDMI: ARC (toate porturile), Selectare automată 

• EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, 
Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, 
control sistem audio

• RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfaţă serială Xpress

Caracteristici pentru industria hotelieră
• Împărtășirea: Chromecast Ultra încorporat, 

Partajare securizată, Partajare gestionată în reţea
• Marca ta: Ecran de întâmpinare personalizabil, 

Aplicaţie de întâmpinare personalizabilă, Nume 
locaţie (Geonames ID), CMND&Create, Tablou de 
bord personalizat (HTML&APK)

• Confort: Asistent Google*, Conectare la contul 
Google, Prognoză meteo, > 40 de limbi acceptate 
pentru meniu, Ceas în modul OPRIT, Theme TV, 
Alarmă de trezire, Temporizator de oprire

• CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor 
de setări off-line, Gestionare de la distanţă prin IP/
RF, Gestionare grup TV, Actualizări locale prin 
USB, Clonare iniţială instantanee

• CMND&Check-In: Nume oaspete, Limbă oaspete, 
Mesaje, Facturare pe televizor, Express Checkout

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

• Control: Controlul aplicaţiilor, Control Android 
TV JEDI nativ, JSON API pentru control TV - 
JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron 
Connected, Joystick

• DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth 
Streaming, Securemedia

• Control energie: Mod de pornire rapidă, Pornire 
automata, Oprire automată

• Generare profit: MyChoice
• Mod Hotel: Control setări de pornire, Limitarea 

volumului, Blocare meniu de instalare, Blocare 
meniu, Blocare joystick, Mod închisoare

Caracteristici pentru domeniul medical
• Control: Telecomandă multifuncţională, 

Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
• Confort: TalkBack, Difuzor principal independent 

mut
• Siguranţă: Izolaţie dublă clasa II, Ignifug

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

AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
HEVC, Containere: AVI, MKV, VP9

• Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, TXT
• Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
GIF

Rezoluţie de afișare acceptată
• HDMI 1/2: Până la 3840x2160p la 60 Hz
• HDMI 3: Până la 3840x2160p la 30 Hz
• Tuner: Altele: până la 1920 x 1080p la 60 Hz, T2 

HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz
• USB, LAN: HEVC: până la 3840 x 2160 la 60 Hz, 

Altele: până la 1920 x 1080p la 60 Hz

Accesorii
• Incluse: Suport rotativ pentru masă, Telecomandă 

22AV1905B/00, 2 baterii AAA, Cablu de 
alimentare, Certificat de garanţie, Broșură cu date 
juridice și pentru siguranţă

• Opţional: Telecomandă cu funcţie vocală 
22AV2025B/00, Telecomandă cu cifre 22AV2005B/
00, Telecomandă RC 22AV1601B/12 simplă, 
Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1604B/
12, Ceas extern 22AV1860A/12, Modem cu cablu 
DOCSIS 22AV1970A, Configurare RC 
22AV9574A/12

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V c.a.; 50-60 Hz
• Clasă de etichetare energetică: G
• Număr de înregistrare EPREL: 341921
• Etichetă energetică UE: 60 W
• Consum în standby: <0,3 W
• Funcţii economisire energie: Mod Eco
• Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 964 x 561 x 60/75 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

964 x 594 x 190 mm
• Greutate produs: 9,5 kg
• Greutate produs (+ suport): 11,5 kg
• Compatibil cu suport de perete: M6, 200 x 200 mm
•
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* Netflix: se aplică termeni și condiţii specifice care trebuie acceptate 
și aplicate pentru a activa aplicaţia.

* Disponibilitatea Asistentului Google depinde de setările ţării și limbii. 
Pentru a utiliza Asistentul Google, trebuie utilizată o telecomandă 
opţională cu funcţie vocală.

* Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare 
aleasă de către integrator.

* Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcţionării 
corecte a aplicaţiilor.

* Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită 
preconfigurării dispozitivului

* 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.

* Android, Google Play și Chromecast sunt mărci comerciale ale 
Google LLC

http://www.philips.com

