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 вграден Chromecast
този мощен професионален телевизор Philips ясната и жива картина е само 
чалото. Вграденият Chromecast и лесният достъп до Google Play Магазин ви 
ват предимство, когато трябва да привлечете вниманието на гостите.

С Android. Готов за всичко.
• 4K UHD телевизор. Изключително ясно изображение с висок контраст
• Вграден Chromecast. Предавайте съдържание на големия екран
• Актуализации за Android. Винаги най-новата функционалност
• Google Play Магазин. Намерете го. Разгледайте. Играйте
• Бъдете забележими. Брандирайте потребителския интерфейс на телевизора си с вашето 
лого

• IPTV. Предоставяйте канали през IP. Инсталирайте свой собствен потребителски 
интерфейс

Бърза инсталация. Цялостен контрол.
• Моментално първоначално клониране. Бързо инсталирайте вашите професионални 
телевизори

• CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте
• CMND & Check-in. Персонализира всяко изживяване
• Включена услуга Analytics. Получавайте статистики за това, което се гледа
• AppControl. Инсталирайте и управлявайте приложения дистанционно и безопасно



 Работещ с Android
Професионалните телевизори с Android на 
Philips са бързи, универсални и лесни за 
навигиране. Телевизорите са оптимизирани 
за стандартните приложения на Android и 
можете също да инсталирате уеб 
приложения директно на дисплея. 
Автоматичните актуализации гарантират, че 
приложенията са винаги актуални.

Вграден Chromecast
Позволете безпроблемно безжично 
предаване на филми, презентации и други 
от смарт устройства (телефони, лаптопи, 
таблети) към вашия професионален 
телевизор с Android на Philips. Chromecast е 
икономичен, не изисква допълнителен 
хардуер и е надежден за професионална 
употреба. Потребителите просто докосват 
иконката на Chromecast на своето мобилно 
устройство, за да започне поточно 
предаване на съдържание от хиляди 
приложения, снабдени с тази опция – 
мобилното устройство се превръща в 
дистанционно управление.

Google Play Store
С достъпа с едно докосване до Google Play 
Магазин е лесно да добавяте приложения, 

игри, музика, филми и други към вашия 
професионален телевизор Philips.

Брандиране на потребителски 
интерфейс
Вашият професионален телевизор Philips 
предлага ясен, лесен за навигиране 
потребителски интерфейс (UI), който 
можете да персонализирате с ваша 
собствена марка. Лесно добавете логото и 
цветовете към полето за търсене, за да 
увеличите видимостта на вашата марка.

Analytics
От хотелски вериги до спортни барове – 
наблюдавайте как вашият професионален 
телевизор с Android на Philips се използва. 
Открийте колко често се гледат конкретни 
канали. Тествайте ефективността на 
рекламата си. Получете необходимата 
информация, за да управлявате ефективно 
разходите, с лесен достъп до данните за 
времето на екрана.

Управление на приложенията
Поемете пълен, централизиран контрол над 
приложенията, инсталирани на вашите 
професионални телевизори Philips. 

AppControl ви позволява да инсталирате, 
изтривате и управлявате приложения на 
избрани телевизори или цялата ви мрежа. 
Дава ви възможност да предлагате 
персонализирани изживявания на своите 
гости и клиенти – без значение колко 
телевизора управлявате.

CMND & Control
Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез 
локална (LAN или RF) връзка. CMND & 
Control ви позволява да изпълнявате важни 
функции, като например контролиране на 
входовете, актуализация на софтуера и 
наблюдение на състоянието на дисплея. 
Независимо дали отговаряте за един 
телевизор, или повече.

CMND & Check-in
Накарайте посетителите да се почувстват 
добре дошли. CMND & Check-in ви 
позволява да използвате индивидуална 
информация, като име и език, който се 
говори, за да създадете персонализирано 
изживяване. Независимо дали добавяте 
специални щрихи за гостите на хотела, 
улеснявате процеса на фактуриране, или 
предлагате пакети от множество канали.
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• EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно • Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/
Картина/дисплей
• Дисплей: 4K Ultra HD LED
• Размер на екрана по диагонал: 55 инча / 139 см 
• Разделителна способност на екрана: 3840x2160p
• Яркост: 350 кандела/м²
• Зрителен ъгъл: 178º (хор.)/178º (верт.)

Аудио
• Изходна мощност на звука: 20 (2 x 10) W
• Говорители: 2,0, Насочени надолу
• Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Mono 

8Ohm
• Звукови характеристики: DTS-HD, Съвместимо с 

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

Дизайн
• Цвят: Сребриста

Android TV
• Размер на паметта (флаш): 16 GB*
• ОС: Android™ 7.0 (Nougat)

Тунер / Приемане / Предаване
• Цифров телевизор: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 

2160p60)
• Аналогов телевизор: PAL
• Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast, 
Канали за приложение OTT

Безжична свързаност
• Безжична локална мрежа: 802.11 ac, Wifi-Direct

Свързаност от задната страна
• Външно захранване: 12 V, макс. 1,5 A
• Изход за високоговорител в банята: Минижак
• Външен контрол: RJ-48

Свързване отдолу
• Цифров аудио изход: Оптичен
• Ethernet (LAN): RJ-45
• LNA - антена: IEC-75
• VGA вход: 15-пинов D-sub, Аудио вход
• USB3: USB 2.0
• HDMI3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2

Свързаност отстрани
• Слот за общ интерфейс: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 2.0
• USB2: USB 3.0
• Изход за слушалки: Минижак
• HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
• HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2

Повече възможности за свързване
• HDMI: ARC (всички портове), MHL 2.0 (HDMI1)

докосване, Готовност на системата, RC 
преминаване, управление на системния звук

• Локална мрежа: Събуждане чрез LAN
• RJ48: IR-вход/извод, Интерфейс Serial Xpress

Характеристики
• Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, 
Телетекст, HbbTV, Субтитри

• Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
• Локално управление: Джойстик

Функции за хотели
• Споделяне: Вграден Chromecast Ultra, Безопасно 
споделяне, Споделяне, управлявано от мрежата

• Прил.: Google Play Store, Базирани в облака 
приложения, Управление на приложенията

• Вашата марка: Персонализируем начален екран, 
Персонализируемо приложение за добре дошли, 
Наименование на местоположение (ИД на 
Geonames), CMND&Create, Потребителско табло 
за управление (HTML и APK)

• CMND&Control: Офлайн редактор за канали, 
Офлайн редактор за настройки, Дистанционно 
управление по IP/RF, CMND&Create, Групово 
управление на телевизори

• CMND&Check-In: Име на госта, Език на госта, 
Съобщения, Сметка за телевизора, Експресно 
отписване

• Вградени услуги: 5-дневна прогноза за времето
• Езици: Управление на езика за гости
• Часовник: Часовник в режим на готовност, Екранен 
часовник, Опционален външен часовник

• Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, 
Канал за събуждане, Звуци за събуждане

• Канали: Комбиниран списък, Списъци с теми
• Дистанционно управление: Разпознаване на 
изтощена батерия, Заключване на вратичката на 
батерия на дистанционното управление, Светещ в 
тъмното бутон за час

• Управление: Стандартно управление на телевизора 
с Android JEDI, JSON API за управление на 
телевизора – JAPIT, Serial Xpress Protocol

• Клониране и актуализация на фърмуера: 
Моментално първоначално клониране, чрез USB/RF/
IP

• Интерактивно DRM: VSecure, Playready 
Smoothstreaming, Securemedia

• Управление на мощността: Режим за бърз старт, 
Автоматично включване, WoLAN, WoWLAN

• Управление на включването: Канал, Функция, 
Формат картина, Сила на звука, Стил картина

• Генериране на приходи: MyChoice
• Хотелски режим: Заключване на управлението с 
джойстик, Заключване на менюто, Заключване на 
менюто при инсталация, Ограничаване на силата на 
звука
MHEG/USB/EPG/Заключване на субтитрите

Функции за здравеопазването
• Управление: Многоцелево дистанционно 
управление, Съвместимост с дистанционно 
управление в здравеопазването, Съвместим със 
системи за повикване "пациент-медицинска сестра"

• Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране 
на основния високоговорител

• Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на 
пламък

Мултимедийна
• Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: 

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9

• Поддържани формати на субтитри: SRT, SMI, TXT
• Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
• Поддържани формати за изображения: JPG, PNG, 

BMP, GIF

Поддържана разделителна способност 
на дисплея
• HDMI 1/2: До 3840x2160p при 60 Hz
• HDMI 3: До 3840x2160p при 30Hz
• Тунер: Други: до 1920 x 1080 p при 60 Hz, T2 HEVC: 
до 3840 x 2160 при 60 Hz

• USB, LAN: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Hz, Други: 
до 1920 x 1080 p при 60 Hz

Аксесоари
• Приложено: Шарнирна стойка за маса, 
Дистанционно управление 22AV1905A/12, 2 x 
батерии AAA, Захранващ кабел, Гаранционна карта, 
Брошура за правни въпроси и безопасност

• Допълнителна: Дистанционно управление 
22AV1904A/12, Лесно дистанционно управление 
22AV1601B/12, Дистанционно управление за 
здравеопазването 22AV1604B/12, Външен часовник 
22AV1860A/12, Кабелен модем DOCSIS 
22AV1970A, Настройка RC 22AV9574A/12

Захранване
• Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
• Енергиен етикет с клас: A+
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 84 W
• Консумация на енергия годишно: 123 kWh
• Мощност на потребление в режим на готовност: < 

0,3 W
• Функции за пестене на електроенергия: ECO режим
• Температура на околната среда: от 0°C до 40°C

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1244 x 719 x 68/

78 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

1244 x 784 x 225 мм
• Тегло на изделието: 18,4 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 21,3 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: M6, 300 x 200 
мм

•
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Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com

55HFL6014U/12

Спецификации
Професионален телевизор
55" MediaSuite работещ с Android™

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора 
изпълнение.

* Philips не гарантира наличието и продължителното правилно 
функциониране на приложенията.

* Действителната свободна памет може да е по-малко, поради 
предварителното конфигуриране на устройствата

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена 
в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще 
зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

* Android, Google Play и Chromecast са търговски марки на Google 
LLC

http://www.philips.com

