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n wolnostojący profesjonalny telewizor w niewygórowanej cenie pozwala pokazać więcej. Intuicyjne 

wiązanie CMND ułatwia montaż podłączonych monitorów i zarządzanie nimi. Skorzystaj z prostej i 

bkiej instalacji oraz ekranowej strony powitalnej, która jest łatwa w programowaniu.

Prosta konfiguracja, ZAAWANSOWANE funkcje
• CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów
• Zgodność z MyChoice: wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych
• Postaw na rozpoznawalność: oznaczaj interfejs użytkownika telewizora w telewizorze swoim 

logo
• Instant Initial USB Cloning: szybka konfiguracja profesjonalnych telewizorów
• Mieszana mapa kanałów łącząca kanały analogowe oraz cyfrowe
• Automatyczne odtwarzanie przez USB: muzyka, filmy i nie tylko

Ekonomiczne rozwiązanie
• 3-letnia gwarancja, możliwość przedłużenia do 5 lat
• Wielojęzyczna obsługa klienta

Trwałość i bezpieczeństwo
• Niskie zużycie energii



 CMND&Control
CMND & Control umożliwia zdalną 
konfigurację i instalację telewizorów z 
centralnej lokalizacji bez konieczności 
odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i 
zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez 
potrzeby niepokojenia gości.

Wbudowane rozwiązanie kanałów 
płatnych
Oferuj płatne treści w każdej sytuacji — od 
modelu płatności za dostęp do wszystkich 
kanałów po dostęp do wybranych materiały 
premium. MyChoice to zintegrowane 
rozwiązanie, które umożliwia widzom dostęp 
do kanałów płatnych za pomocą kodu lub 
karty.

Interfejs użytkownika elementem marki
Profesjonalny telewizor Philips oferuje 
przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs 
użytkownika, który można dostosować do 
własnych potrzeb, dodając do niego elementy 
własnej marki. W prosty sposób można dodać 
logo lub własne tło do menu, aby zwiększyć 
widoczność marki.

Instant Initial USB Cloning
Umożliwia proste kopiowanie wszystkich 
zaprogramowanych kanałów i ustawień z 
jednego telewizora do innych w czasie 
krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia 
jednakowe ustawienia w różnych telewizorach 
oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Mieszana mapa kanałów
Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i 
cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne 
przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami 
kanałów.

Automatyczne odtwarzanie przez USB
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik 
pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 
lub inne urządzenie multimedialne do złącza 
USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy 
oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w 
obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
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• Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
Obraz/wyświetlacz
• Wyświetlacz: LED Full HD, D-LED
• Długość przekątnej ekranu: 50 cale / 126 cm 
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Jasność: 250 cd/m²
• Kąt widzenia: 178º (poz.) / 178º (pion.)

Audio
• Moc: 16 (2x8) W
• Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
• Parametry dźwięku: AVL, Dynamiczny bas, Funkcja 

Incredible Surround, Dolby MS10

Wykończenie
• Kolor: Czarna

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 

1080p60)
• Telewizja analogowa: PAL, SECAM
• Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM

Gniazda tylne
• Antena: IEC-75
• HDMI1: ARC, HDMI 1.4
• HDMI2: HDMI 1.4
• Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
• Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
• Wejście VGA: 15-pinowe D-sub
• Scart: CVBS, RGB

Gniazda boczne
• Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2
• Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
• USB1: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń
• HDMI: ARC (HDMI1)
• EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału 
pilota, Sterowanie dźwiękiem

• Scart: Włączanie przez przewód Scart

Właściwości
• Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik 

telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, 
Telegazeta, Napisy dialogowe

• Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku, 
Format obrazu, Niezależna regulacja głośności

• Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
• Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, 

Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/
przewodnika elektronicznego/napisów

• CMND&Control: Zdalne zarządzenie poprzez fale 
radiowe, Zarządzanie grupą telewizorów, Edytor 
ustawień offline, Edytor kanałów offline

• Własna marka: Możliwość spersonalizowania 
ekranu głównego, Logo powitalne

• Generowanie dochodów: MyChoice
• Klonowanie i aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego: Instant Initial Cloning, Poprzez USB/
fale radiowe

• Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik 
czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, 
Dźwięki budzenia

• Zegar: Zegar ekranowy, Świecący w ciemności 
przycisk pilota

• Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline
• Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji 

kanałów
• Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie 

uruchamianie
• Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Format 

obrazu, Styl obrazu, Styl dźwięku, Głośność, Język 
menu

• Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, 
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, 
Blokada klapy komory baterii pilota, Świecący w 
ciemności przycisk zegara

• System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed 
kradzieżą baterii, Blokada Kensington

• Języki: Obsługa w języku gościa

Funkcje szpitalne
• Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem 

zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
• Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszanie 

niezależnego głośnika głównego, Wykrywanie 
słuchawek

• Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, 
Niepalny

Multimedia
• Połączenia multimedialne: USB
• Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/

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

• Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, SSA SUB, 
TXT, ASS

• Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, 
• Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, 
GIF

• Obsługiwana rozdzielczość materiałów 
odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Akcesoria
• W zestawie: Podstawa typu edge, 2 baterie AAA, 

Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, 
Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, 
Pilot zdalnego sterowania 22AV1903A/12

• Opcjonalne: Łatwe zdalne sterowanie 22AV1601B/
12, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1604B/
12, Instalacja RC 22AV9574A/12

Moc
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
• Klasa energetyczna: E
• Numer rejestracyjny EPREL: 341985
• Etykieta energetyczna UE: 46 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
• Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Zegar 

automatycznego wyłączania
• Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

1128 x 655 x 81/86 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

1128 x 679 x 214,5 mm
• Waga produktu: 11,3 kg
• Waga produktu (z podstawą): 11,6 kg
• Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6
•
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* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego 
przez osobę integrującą system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich 
poprawnego działania.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według 
normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu 
użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub 
jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa 
technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia 
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

http://www.philips.com

