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 αυτήν την πανίσχυρη επαγγελματική τηλεόραση Philips, η ζωντανή ποιότητα εικόνας 
αι μόνο η αρχή. Το ενσωματωμένο Chromecast και η εύκολη πρόσβαση στο Google 
y Store σάς δίνουν το πλεονέκτημα για να καθηλώνετε τους επισκέπτες σας.

Έτοιμη για κάθε περιεχόμενο, με την ισχύ του Android.
• Τηλεόραση 4K UHD. Υπέροχα ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης
• Ενσωματωμένο Chromecast: δείτε περιεχόμενο στη μεγάλη οθόνη
• Ενημερώσεις Android, πάντα με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες
• Google Play Store. Βρείτε, παίξτε, παρακολουθήστε.
• Γίνετε ορατοί: προσθέστε το λογότυπό σας στο περιβάλλον χρήσης της τηλεόρασης
• IPTV. Παροχή καναλιών μέσω IP. Εγκαταστήσετε το δικό σας περιβάλλον εργασίας

Αστραπιαία εγκατάσταση. Απόλυτος έλεγχος.
• Instant Initial Cloning: αστραπιαία εγκατάσταση των επαγγελματικών σας τηλεοράσεων
• CMND & Control. Λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση
• CMND & Check-in: εξατομικεύστε κάθε εμπειρία
• Ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία, για να γνωρίζετε τι παρακολουθούν οι χρήστες
• AppControl: εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές απομακρυσμένα και με ασφάλεια

Οικονομική χρήση. Υποστήριξη πολλών γλωσσών.
• 3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια



 με Android
Οι επαγγελματικές τηλεοράσεις Android της 
Philips είναι γρήγορες, ευέλικτες και 
προσφέρουν εύκολη πλοήγηση. Έχουν 
βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές 
Android, ενώ μπορείτε επίσης να 
εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας 
στην οθόνη – και με τις αυτόματες 
ενημερώσεις, οι εφαρμογές είναι πάντα 
ενημερωμένες.

Ενσωματωμένο Chromecast
Ενεργοποιήστε την εύκολη ασύρματη 
μετάδοση ταινιών, παρουσιάσεων και 
άφθονου ακόμα περιεχομένου από έξυπνες 
συσκευές (κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet) 
στην επαγγελματική σας τηλεόραση Philips 
με Android. Το Chromecast είναι οικονομικό, 
δεν χρειάζεται επιπλέον συσκευές και είναι 
ασφαλές για επαγγελματική χρήση. Οι 
χρήστες πατούν απλά το εικονίδιο 
Chromecast στην έξυπνη συσκευή τους για 
να ξεκινήσουν τη μετάδοση περιεχομένου 
από χιλιάδες εφαρμογές που έχουν αυτήν τη 
δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την έξυπνη 
συσκευή ως τηλεχειριστήριο.

Google Play Store
Πρόσβαση στο Google Play Store με ένα 
πάτημα! Προσθέστε εύκολα εφαρμογές, 

παιχνίδια, μουσική, ταινίες και άλλα στην 
επαγγελματική σας τηλεόραση Philips.

Επώνυμο περιβάλλον χρήσης
Η επαγγελματική τηλεόραση Philips διαθέτει 
ένα σαφές και εύκολο περιβάλλον χρήσης, το 
οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε με τη δική 
σας επωνυμία. Προσθέστε εύκολα το 
λογότυπο και τα χρώματά σας στη γραμμή 
αναζήτησης για να αυξήσετε την ορατότητα 
της επωνυμίας σας.

Αναλυτικά στοιχεία
Από αλυσίδες ξενοδοχείων μέχρι αθλητικά 
μπαρ, παρακολουθήστε τον τρόπο που 
χρησιμοποιείται η επαγγελματική τηλεόραση 
Philips με Android. Μάθετε πόσο συχνά 
επιλέγονται συγκεκριμένα κανάλια. Ελέγξτε 
την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής 
σας. Αποκτήστε τις πληροφορίες που 
χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε 
αποτελεσματικά το κόστος, με εύκολη 
πρόσβαση στα δεδομένα παρακολούθησης.

Έλεγχος εφαρμογών
Αναλάβετε τον πλήρη, κεντρικό έλεγχο των 
εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις 
επαγγελματικές σας τηλεοράσεις Philips. Με 
το AppControl μπορείτε να εγκαθιστάτε, να 

διαγράφετε και να διαχειρίζεστε εφαρμογές 
σε επιλεγμένες τηλεοράσεις ή σε ολόκληρο 
το δίκτυό σας. Σας παρέχει τη δυνατότητα 
να προσφέρετε εξατομικευμένες εμπειρίες 
στους επισκέπτες και τους πελάτες σας, 
όσες τηλεοράσεις κι αν διαχειρίζεστε.

CMND & Control
Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική 
σύνδεση (LAN ή RF). Το CMND & Control 
σάς επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές 
λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων, η 
ενημέρωση του λογισμικού και η 
παρακολούθηση της κατάστασης της 
οθόνης, είτε διαχειρίζεστε μία τηλεόραση 
είτε πολλές.

CMND & Check-in
Προσφέρετε στους επισκέπτες σας ένα 
ζεστό καλωσόρισμα. Με το CMND & Check-
in μπορείτε να χρησιμοποιείτε ατομικές 
πληροφορίες –όπως το όνομα του κάθε 
επισκέπτη και η γλώσσα που μιλάει– για να 
δημιουργείτε εξατομικευμένες εμπειρίες. 
Προσθέστε ειδικές πινελιές για τους 
επισκέπτες του ξενοδοχείου σας, βελτιώστε 
τη διαδικασία της τιμολόγησης και 
προσφέρετε πακέτα πολλών καναλιών.
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πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση 
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: 4K Ultra HD LED
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 55 ίντσες / 139 εκ. 
• Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160p
• Φωτεινότητα: 350 cd/m²
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V)

Ήχος
• Ισχύς εξόδου ήχου: 20 (2x10) W
• Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
• Έξοδος ηχείου μπάνιου: 1,5 W μονοφωνικό 8Ohm
• Χαρακτηριστικά ήχου: DTS-HD, Συμβατή με Dolby 

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

Σχεδίαση
• Χρώμα: Ασημί

Android TV
• Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB*
• Λειτουργικό σύστημα: Android™ 7.0 (Nougat)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (έως 

2160p 60)
• Αναλογική τηλεόραση: PAL
• Αναπαραγωγή IP: Multicast, Unicast, Κανάλια 
εφαρμογών OTT

Ασύρματη συνδεσιμότητα
• Ασύρματο LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Συνδεσιμότητα πίσω
• Εξωτερικό τροφοδοτικό: 12 V, μέγ. 1,5A
• Έξοδος ηχείου μπάνιου: Μίνι βύσμα
• Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ-48

Συνδεσιμότητα κάτω
• Ψηφιακή έξοδος ήχου: Οπτικό
• Ethernet (LAN): RJ-45
• LNA - κεραία: IEC-75
• Είσοδος VGA: D-sub 15 ακίδων, Είσοδος ήχου
• USB3: USB 2.0
• HDMI3: HDMI 2.0 με HDCP 2.2

Συνδεσιμότητα πλάι
• Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 2.0
• USB2: USB 3.0
• Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
• HDMI1: HDMI 2.0 με HDCP 2.2
• HDMI2: HDMI 2.0 με HDCP 2.2

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας
• HDMI: ARC (όλες οι θύρες), MHL 2.0 (HDMI1)
• EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα 

τηλεχειριστηρίου, στοιχείο ελέγχου ήχου 
συστήματος

• LAN: Αφύπνιση από το δίκτυο
• RJ48: Είσοδος/έξοδος IR, Διασύνδεση Serial Xpress

Λειτουργίες
• Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

Teletext, HbbTV, Υπότιτλοι
• Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου
• Τοπικός έλεγχος: Χειριστήριο

Λειτουργίες Hospitality
• Κοινή χρήση: Ενσωματωμένο Chromecast Ultra, 
Ασφαλής κοινή χρήση, Κοινή χρήση με διαχείριση 
από το δίκτυο

• Εφαρμογές: Google Play Store, Εφαρμογές που 
βασίζονται στο Cloud, Έλεγχος εφαρμογών

• Η επωνυμία σας: Αρχική οθόνη με δυνατότητα 
προσαρμογής, Εφαρμογή υποδοχής με δυνατότητα 
προσαρμογής, Όνομα τοποθεσίας (αναγνωριστικό 
GeoNames), CMND&Create, Προσαρμοσμένος 
πίνακας εργαλείων (HTML&APK)

• CMND&Control: Επεξεργασία καναλιών offline, 
Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Απομακρυσμένη 
διαχείριση μέσω IP/RF, CMND&Create, Διαχείριση 
ομάδων τηλεόρασης

• CMND&Check-In: Όνομα επισκέπτη, Γλώσσα 
επισκέπτη, Μηνύματα, Λογαριασμός τηλεόρασης, 
Γρήγορο checkout

• Ενσωματωμένες υπηρεσίες: 5ήμερη πρόβλεψη 
καιρού

• Γλώσσες: Ρύθμιση γλώσσας πελάτη
• Ρολόι: Ρολόι σε λειτουργία αναμονής, Ρολόι οθόνης, 
Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι

• Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης 
διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση 
καναλιού, Ήχοι αφύπνισης

• Κανάλια: Ενιαία λίστα, Θεματικές λίστες
• Τηλεχειριστήριο: Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, 
Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου, 
Κουμπί ρολογιού που φωσφορίζει στο σκοτάδι

• Χειριστήριο: Έλεγχος τηλεόρασης Android JEDI 
Native, JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT, 
Πρωτόκολλο Serial Xpress

• Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: Instant 
Initial Cloning, Μέσω USB/RF/IP

• Διαδραστική DRM: VSecure, Playready 
Smoothstreaming, Securemedia

• Έλεγχος ισχύος: Λειτουργία γρήγορης έναρξης, 
Αυτόματη ενεργοποίηση, WoLAN, WoWLAN

• Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι, Χαρακτηριστικό, 
Μορφή εικόνας, Ένταση ήχου, Στυλ εικόνας

• Δημιουργία εσόδων: MyChoice
• Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου 

joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού 
εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου
• Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, 
Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας
• Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, 
Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας, 
Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου

• Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση 
κύριου ηχείου

• Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II, 
Φλογοεπιβραδυντικό

Πολυμέσα
• Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Μορφές: 

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

• Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SMI, 
TXT

• Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, 
WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)

• Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας: JPG, PNG, BMP, 
GIF

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• HDMI 1/2: Έως και 3840x2160p στα 60 Hz
• HDMI 3: Έως και 3840x2160p στα 30Hz
• Tuner: Άλλες συνδέσεις: έως 1920x1080p στα 60 Hz, 

T2 HEVC: έως 3840x2160 στα 60 Hz
• USB, LAN: HEVC: έως 3840x2160 στα 60 Hz, Άλλες 
συνδέσεις: έως 1920x1080p στα 60 Hz

Αξεσουάρ
• Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Επιτραπέζια 
περιστρεφόμενη βάση, Τηλεχειριστήριο 
22AV1905A/12, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο 
ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών 
πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

• Προαιρετικά: Τηλεχειριστήριο 22AV1904A/12, 
Εύκολο τηλεχειριστήριο RC 22AV1601B/12, 
Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 
22AV1604B/12, Εξωτερικό ρολόι 22AV1860A/12, 
Καλώδιο μόντεμ DOCSIS 22AV1970A, Ρύθμιση 
τηλεχειριστηρίου 22AV9574A/12

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 84 W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 123 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία 

Eco
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 40 °C

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1244 x 719 x 68/

78 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1244 x 784 x 225 χιλιοστά
• Βάρος προϊόντος: 18,4 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 21,3 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: M6, 

300 x 200 χιλ.
•

Ημερομηνία έκδοσης 
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* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή 
που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.

* Η Philips δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια της ορθής 
λειτουργίας των εφαρμογών.

* Η πραγματική ελεύθερη μνήμη ενδέχεται να είναι λιγότερη λόγω 
προ-ρύθμισης της συσκευής

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική 
κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιείται η τηλεόραση.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή 
εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές 
εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο 
πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

* Οι ονομασίες Android, Google Play και Chromecast είναι εμπορικά 
σήματα της Google LLC

http://www.philips.com

