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sseehitatud Chromecasti ja Netflixiga
re maailma jaoks loodud MediaSuite pakub täiustatud ühenduvust ja mitmekülgseid 
nfiguratsioonisätteid. Sisseehitatud Chromecast muudab voogedastuse kiireks ja lihtsaks 
g Android™ ja Google Play Store avavad ukse tuhandetele võimalustele.

Valmisolek kõikjal
• Sisseehitatud Chromecast™ sisu hõlpsaks jagamiseks
• Integreeritud Netflix spetsiaalse kaugjuhtimisnupuga
• Google Assistant™ tagab kiirema ja nutikama juhtimise
• Android pakub värskeimat funktsionaalsust
• Juurdepääs Google Play Store’i rakendustele ja meediale
• Kohandatav kasutajaliides kohandatavate logode ja värvide jaoks
• Väljalülitatuna kuvatakse analoogkella

Loodud pakkuma midagi rohkemat
• Kohene algne kloonimine kiiremaks installimiseks
• Juhtige, jälgige ja hooldage läbi CMND & Controli
• CMND & Check-in võimaldab luua personaalsemat kogemust
• Sisseehitatud Analytics pakub kasulikku statistikat
• Installige ja hallake rakendusi eemalt käbi AppControli



 Androidi-põhine
Androidi-põhised Philipsi professionaalsed 
kuvarid on kiired, mitmekülgsed ja 
kasutajasõbralikud. Kuvareid on optimeeritud 
Androidi rakenduste jaoks ja te saate installida 
veebirakendusi ka otse ekraanile. Automaatsed 
värskendused tagavad, et rakendused oleksid 
alati ajakohased.

Sisseehitatud Chromecast
Edastage oma nutiseadmetest (mobiilid, 
sülearvutid, tahvelarvutid) 4K eraldusvõimega 
filme, esitlusi ja palju muud ning tehke seda 
kiirelt, turvaliselt ja juhtmevabalt. Chromecast 
on kulutõhus ja selle kasutamiseks ei ole vaja 
täiendavat riistvara. Lisaks on selle kasutamine 
turvaline. Kasutajad peavad lihtsalt klõpsama 
oma nutiseadmes olevat Chromecasti ikooni, 
et alustada erinevates rakendustes oleva sisu 
edastamist – seeläbi saab nutiseadmest 
kaugjuhtimispult.

Juurdepääs Google Play Store’ile
Täielik ligipääs Google Play Store’ile võimaldab 
teil lisada oma Philipsi professionaalsesse 
kuvarisse erinevaid rakendusi, mänge, 
muusikat, filme ja palju muud. Igapäevaselt 
lisatakse kataloogi ka uusi töövahendeid ja 
täiendavaid meelelahutuse võimalusi, tänu 
millele saate te alati osa üleilmsetest 
trendidest.

Kohandatav kasutajaliides
Philips MediaSuite sisaldab selget ja 
kasutajasõbralikku kasutajaliidest, mida saab 
täiustada oma kaubamärgiga. Lihtsalt lisage 
otsinguribale oma logo ja värvid ning 
suurendage seeläbi oma kaubamärgi nähtavust.

Sisseehitatud Analytics
Alates hotelliketist kuni spordibaarini – jälgige, 
kuidas teie Androidi-põhist Philips MediaSuite’i 
telerit kasutatakse. Kontrollige, kui palju teatud 
kanaleid vaadatakse. Jälgige reklaamide mõju. 
Saage vajalikud andmed, et tõhustada kulude 
haldust ja saada ligipääs ekraaniaja teabele. 
Kuvage ekraanile kliendi rahuloluküsimustikke, 
et saada neilt kohest tagasisidet.

AppControl
Saavutage keskne kontroll oma Philipsi 
professionaalsetesse kuvaritesse installitud 
rakenduste üle. AppControl võimaldab teil 
installida, kustutada ja hallata valitud telerites 
või kogu võrgustikus olevaid rakendusi. Nii 
saate pakkuda oma külalistele ja klientidele 
personaalset kogemust, olenemata sellest, kui 
palju telereid te haldate.

CMND & Control
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku 
(LAN või RF) ühenduse. CMND & Control 
aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu 
tarkvara ja sätete uuendamine ja ekraani oleku 
jälgimine. Vahet ei ole, kas peate haldama ühte 

või mitut telerit, CMND & Control muudab 
seadmepargi haldamise palju lihtsamaks.

CMND & Check-in
Tekitage külalistes teretulnud tunne. CMND & 
Check-in võimaldab teil kasutada individuaalset 
teavet, nagu nimi ja keel, et pakkuda külalistele 
personaalset kogemust. Vahet ei ole, kas 
soovite täiustada hotellikülaliste kogemust, 
hõlbustada arveprotsesse või pakkuda 
mitmekanalilisi pakette

Integreeritud Netflix
Juurdepääs integreeritud Netflixile muudab 
uusimate filmide ja sarjade vaatamise veelgi 
kergemaks, kiiremaks ja mugavamaks. Te ei pea 
kasutama väliseid seadmeid ega 
satelliittelevisiooni, tänu millele on 
kasutuskulud madalamad ja paigaldus lihtsam. 
Lisaks aitab see hoida modernsemat muljet. 
Spetsiaalne Netflixi nupp annab teile kohese 
juurdepääsu. Netflixi aktiveerimisele kehtivad 
teatud tingimused.

Google Assistant™
Google Assistant™-iga valikuline 
kaugjuhtimispult (22AV2025B/00) pakub 
hääljuhtimist ja kiiremaid vastuseid. Avage 
YouTube, keerake helitugevust kõvemaks. 
Esitage oma lemmikuid lugusid või kuulake 
ilmateadet, enda ülesandeid või kasvõi mõne 
lause tõlget. Google Assistant™ pakub lõputult 
võimalusi.
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Pilt/Ekraan
• Ekraan: 4K Ultra HD LED-teler
• Ekraani diagonaali suurus: 50 tolli / 126 cm 
• Paneeli eraldusvõime: 3840 x 2160p
• Heledus: 350 cd/m²

Audio
• Heli väljundvõimsus: 20 (2x10) W
• Kõlarid: 2.0, Alla suunatud
• Vannitoakõlari väljund: 1,5 W Mono, 8 Ohm
• Helifunktsioonid: DTS HD, Dolby Atmosega 

ühilduvus, Dolby MS12D, AC-4, DTS stuudioheli

Disain
• Värvus: Mustad

Android TV
• Mälu maht (välkmälu): 16 GB*
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Eelnevalt paigaldatud rakendused: Netflix*, 

YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, 
Google Play Games, YouTube Music

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Digi-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (kuni 2160p60)
• Analoogtelevisioon: PAL
• IP taasesitus: Multicast, Unicast, HLS, OTT 

rakenduse kanalid

Juhtmevaba ühenduvus
• Juhtmeta LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Ühenduvus
• Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 3.0
• HDMI1: HDMI 2.0 koos HDCP 2.2’ga
• Kõrvaklapiväljund: Minipesa

Ühenduvus all
• Väline toide: 12 V, max 1,5 A
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antenn: IEC-75
• Vannitoakõlari väljund: Minipesa
• Väline juhtimine: RJ-48
• USB2: USB 2.0
• HDMI2: HDMI 2.0 koos HDCP 2.2’ga

Parem ühenduvus
• HDMI: ARC (kõik pordid), Automaatne sisendi 

valik
• EasyLink (HDMI CEC): Esitamine ühe vajutusega, 

Süsteemi ooterežiimi lülitamine, RC läbiviik, 

süsteemi heli juhtimine
• RJ48: IR sisend/väljund, Serial Xpress liides

Hospitality funktsioonid
• Jagamine: Sisseehitatud Chromecast Ultra, 

Turvaline jagamine, Võrgus hallatav jagamine
• Teie kaubamärk: Kohandatav avakuva, Kohandatav 

tervitusrakendus, Asukoha nimi (geonimede ID), 
CMND&Create, Kohandatav esipaneel 
(HTML&APK)

• Mugavus: Google Assistant*, Google’i kontosse 
sisselogimine, Ilmateade, > 40 toetatud menüü 
keelt, Väljalülitatuna kella kuvamine, Teemaga teler, 
Äratuskell, Unetaimer

• CMND&Control: Võrguvaba kanaliredaktor, 
Võrguvaba sätete redaktor, Kaughaldus IP/RF 
kaudu, TV grupihaldus, Kohalikud teavitused USB 
kaudu, Kohene algne kloonimine

• CMND&Check-In: Külalise nimi, Külalise keel, 
Sõnumid, Arve teleris, Kiire tasumine

• Kaugjuhtimispult: Tühjeneva aku tuvastamine, Puldi 
patareiluugi lukk, Pimedas helendav kellanupp

• Kontroll: AppControl, JEDI Native Android TV 
juhtimine, JSON API teleri juhtimiseks -JAPIT, 
Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, 
Juhtkang

• Interaktiivne DRM: VSecure, Playready 
Smoothstreaming, Securemedia

• Võimsuse reguleerimine: Kiirkäivituse režiim, 
Automaatse sisselülitamise funktsioon, 
Automaatne väljalülitus

• Käibe tekitamine: MyChoice (minu valikud)
• Hotellirežiim: Sisselülitatavate sätete juhtimine, 

Helitugevuse piiramine, Paigaldusmenüü lukk, 
Menüülukk, Juhtkangi lukustus, Vanglarežiim

Tervishoiufunktsioonid
• Kontroll: Multifunktsionaalne pult, Õekutsungi 

süsteemiga ühilduv
• Mugavus: TalkBack, Eraldi põhikõlari välja 

lülitamine
• Ohutus: Topeltisolatsioon, klass II, Leegilevikut 

aeglustav

Multimeedia
• Video taasesituse tugi: Vormingud: H.264/MPEG4 

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

• Toetatud subtiitrivormingud: SRT, SMI, TXT
• Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 kuni v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
• Toetatud pildivormingud: JPG, PNG, BMP, GIF
Toetatavad ekraani lahutusvõimed
• HDMI 1/2: Kuni 3840 × 2160p @ 60Hz
• Tuuner: Teised kuni 1920x1080p@60Hz, T2 

HEVC: kuni 3840x2160@60Hz
• USB, LAN: HEVC: kuni 3840x2160@60Hz, Teised 

kuni 1920x1080p@60Hz

Tarvikud
• Komplektis: Servale toetuv alus, Kaugjuhtimispult 

22AV1905B/00, 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, 
Garantiileht, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete 
brošüür

• Valikuline: Hääl RC 22AV2025B/00, Digitaalne RC 
22AV2005B/00, Easy RC 22AV1601B/12, 
Healthcare RC 22AV1604B/12, Väline kell 
22AV1860A/12, DOCSIS kaabli modem 
22AV1970A, Seadistus RC 22AV9574A/12

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
• Energiamärgise klass: F
• EPREL-i registreerimisnumber: 341991
• EL-i energiamärgise võimsus: 70 W
• Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
• Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim
• Ümbritsev temperatuur: 0 °C kuni 40 °C

Mõõtmed
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 1128 x 655 x 81/

86 mm
• Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 

1128 x 712 x 215 mm
• Toote kaal: 10,4 kg
• Toote kaal (alusega): 10,6 kg
• Ühildub seinakinnitusega: M6, 200 x 200 mm
•
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* Netflix: rakenduse kasutamisele kehtivad teatud tingimused, millega 
tuleb esmalt nõustuda.

* Google Assistanti kättesaadavus sõltub riigi ja keele sätetest. Google 
Assistanti kasutamiseks tuleb kasutada häälfunktsiooniga 
kaugjuhtimispulti.

* Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud 
rakendustest.

* Philips ei garanteeri rakenduste kättesaadavust ega nõuetekohase 
toimivuse pidevust.

* Seadme eelkonfiguratsioonst tulenevalt võib tegelik vaba mälumaht 
olla väiksem.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt 
standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, 
kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul 
alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi 
olemasolevate erandite klauslitele).

* Android, Google Play ja Chromecast on ettevõtte Google LLC. 
kaubamärgid.

http://www.philips.com

