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Theo đuổi sự đổi mới
được tăng cường bởi Android™ và Ambilight
Tạo sự ngạc nhiên cho các vị khách của bạn với TV Chuyên dụng nhanh hơn, thông minh
hơn và quyến rũ hơn. Thu hút sự chú ý bằng hiệu ứng Ambilight, tăng cường tương tác
với Android™ và tận hưởng các tính năng kết nối và quản lý từ xa tân tiến nhất.
Tạo sự khác biệt trong trải nghiệm khách trọ
• 4K UltraHD: trải nghiệm xem sống động, tuyệt vời đang chờ đợi bạn
• Ambilight: trải nghiệm xem phong phú và bắt mắt
• Miracast & DirectShare để chia sẻ phim và nhạc trên TV của bạn
• Android: trải nghiệm TV nhanh hơn, phong phú hơn và thú vị hơn
Vui vẻ. Không giới hạn. Được tăng cường bởi Android
• Ứng dụng nâng cao với nhiều dịch vụ dành riêng cho dịch vụ lưu trú
• AppControl để dễ dàng thêm, sắp xếp và xóa ứng dụng
Chủ động điều khiển với CMND
• CMND & Control: công việc bảo dưỡng TV thật dễ dàng
• CMND & Create: Hiển thị thông tin bạn muốn mọi lúc
Các tính năng khách sạn tiên tiến và bền lâu
• Hệ thống IPTV tích hợp cho khả năng tương tác được tùy chỉnh tối ưu
• Tương thích MyChoice tạo ra thu nhập đều đặn
• Wi-Fi và Bluetooth cho phép bạn điều khiển và tương tác không dây
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Những nét chính
4K UltraHD
Một trải nghiệm xem sống động, cực rõ nét với
4K UltraHD, nổi bật với độ rõ ràng đáng kinh
ngạc, màu sắc sống động và độ phân giải cải
thiện gấp bốn lần so với Full HD. Đây đích thực
là cánh cửa đến với thế giới mới của bạn.
Ambilight 3 bên
Công nghệ được cấp bằng sáng chế này của
Philips giúp cho màn hình của bạn có vẻ như
rộng hơn và trải nghiệm xem của bạn trở nên
tràn ngập hơn bằng cách chiếu ánh sáng khuếch
tán dịu nhẹ từ các mặt bên của màn hình TV lên
bức tường xung quanh. Màu tự động điều chỉnh
cho phù hợp với hình ảnh trên TV. Nhờ có
chức năng biến đổi thích nghi theo bức tường,
màu của ánh sáng được căn chỉnh hoàn hảo
theo hình ảnh của TV, không phụ thuộc vào
màu tường. Bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm
Ambilight bằng cách thay đổi các cài đặt
Ambilight phù hợp với sở thích của bạn.
Android
Với Android trên TV Chuyên dụng, bạn sẽ có
được một giao diện thân thiện với người dùng,
nhanh hơn và phong phú hơn. Đây là điều khiển
khởi động của bạn , mở ra hàng loạt các dịch
vụ, ứng dụng khách sạn chuyên dụng và nhiều
nữa. TV được trang bị một menu dễ dàng điều
hướng với các nối kết trực tiếp đến các ứng
dụng ưa thích của bạn.
AppControl
AppControl đảm bảo TV của bạn nhận được
các ứng dụng mà bạn mong muốn. Với khả năng
thêm, xóa và sắp xếp ứng dụng cũng như có thể
lập cấu hình các ứng dụng đến một phòng cụ
thể. Đây chính là một trải nghiệm được tùy
chỉnh thực sự theo từng khách trọ, bạn có thể
điều khiển từ một vị trí trung tâm từ xa mà
không cần phải trực tiếp đi đến từng phòng. Dễ
sử dụng và bảo mật, hãy tải ứng dụng tùy chỉnh
của bạn lên máy chủ điện toán đám mây riêng
tư của chúng tôi và cảm thấy an tâm vì chỉ có
bạn mới được truy cập nó.

Ứng dụng nâng cao
Ứng dụng nâng cao gồm một thư viện ứng dụng
đang được mở rộng từng ngày. Với sức mạnh
của Android, các ứng dụng sẽ chạy mượt hơn,
nhanh hơn và được nâng cao hơn bao giờ hết.
Được điều chỉnh phù hợp với dịch vụ lưu trú,
thông tin khách trọ được xóa bỏ một cách an
toàn sau khi sử dụng, đồng thời ngăn chặn việc
truy cập đến những nội dung không hợp lệ có
thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của
bạn.
IPTV tích hợp
Tiết kiệm chi phí và không rắc rối. Với Smart
TV mới của chúng tôi, bạn có thể xây dựng một
hệ thống khách sạn ngay trên TV. Các kênh
tương tác, video theo yêu cầu, menu và thông
tin khách sạn tương tác cũng như hệ thống đặt
hàng trực tiếp, có thể thực hiện tất cả các hoạt
động này mà không cần lắp đặt hộp thiết bị bên
ngoài vào TV. Bên cạnh việc chuyển giao nội
dung qua cáp TV đồng trục, bạn cũng có thể sử
dụng mạng internet để cung cấp kênh TV hoặc
VOD trực tiếp trên TV. Mạng đối tác của
chúng tôi đảm bảo bạn sẽ vào được cổng thông
tin tùy chỉnh mong muốn.
Tương thích MyChoice

Miracast & DirectShare

TV của chúng tôi cho phép khách trọ tự do tận
hưởng nội dung được truyền không dây trên
màn hình TV của họ, hoàn toàn dễ dàng. Với
cách thức tiếp cận hệ thống mở, chúng tôi phục
vụ người dùng iOS và Android, cũng như đang
liên tục mở rộng tính tương thích của TV.
Chức năng chia sẻ bảo mật của chúng tôi sẽ
bảo vệ khách hàng. Có thể chia sẻ và xem hình
ảnh, phim, nhạc trên TV thông qua Miracast &
DirectShare.
CMND & Control

CMND & Control cho phép lập cấu hình và cài
đặt TV của bạn từ một vị trí trung tâm từ xa,
mà không cần phải trực tiếp đi đến căn phòng
sử dụng TV đó. Không mất nhiều công sức để
cập nhật và quản lý tất cả các màn hình, đồng
thời không gây phiền nhiễu cho khách trọ.
CMND & Create

MyChoice cung cấp các kênh TV cao cấp cho
khách trọ của bạn bằng cách thức đơn giản và
chi phí thấp. Đồng thời mang lại một dòng lợi
nhuận bổ sung cho phép bạn thu hồi vốn đầu
tư TV ban đầu.

CMND & Create giúp bạn cung cấp thông tin
mà bạn muốn mọi lúc. Mô-đun quản lý nội dung
của CMND cho phép bạn dễ dàng tạo và phân
phối các trang web quảng bá thương hiệu
khách sạn tương tác. Điều chỉnh thích hợp TV
của bạn để mang đến cho khách trọ những
thông tin mới nhất kèm các cải tiến gần đây
nhất trong khách sạn của bạn, mọi điều chỉnh
được thực hiện theo thời gian thực.
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Các thông số
Hình ảnh/Hiển thị
•
•
•
•
•
•
•
•

Màn hình: LED 4K Ultra HD
Hiển thị Gam màu rộng: Gam màu NTSC 85%
Độ rộng đường chéo màn hình: 55 inch / 139 cm
Tỉ lệ kích thước: 16:9
Độ phân giải bảng: 3840x2160p
Độ sáng: 400 cd/m²
Góc nhìn: 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
Nâng cao hình ảnh: Pixel Precise UltraHD, Perfect
Natural Motion, Tốc độ Chuyển động Hoàn hảo 800
Hz, Micro Dimming Pro

•
•
•
•

Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI1: HDMI 2.0
HDMI2: HDMI 2.0
USB1: USB 2.0

Kết nối mặt bên
•
•
•
•
•
•

Khe giao tiếp chung: CI+ 1.3.2
Cổng ra tai nghe: Giắc cắm nhỏ
HDMI3: HDMI 1.4
HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
USB2: USB 2.0
USB3: USB 3.0

Âm thanh
•
•
•
•

Công suất đầu ra âm thanh: 45 W
Loa: 2,1, Hướng ra mặt trước và sau
Đầu ra loa phòng tắm: 1,5W Mono 8Ohm
Tính năng âm thanh: DTS Premium Sound, DTS
Studio Sound, AVL, Incredible surround, Âm trầm
động, Dolby MS10

Các cải tiến kết nối
• HDMI: ARC (tất cả các cổng), DVI (tất cả các cổng),
MHL 2.0 (HDMI4)
• EasyLink (HDMI CEC): Phát chỉ bằng một lần chạm,
Chế độ chờ hệ thống, RC pass through, điều khiển
âm thanh hệ thống
• RJ48: IR-In/Out, Giao diện Serial Xpress

Thiết kế
• Màu: Xám sẫm
• Đặc điểm: Khung viền bằng nhôm, Ambilight 3 bên

Android
• Kích thước bộ nhớ: 16GB
• OS: Android™ 5.1 (Lollipop)

Đặc điểm
• Dịch vụ kỹ thuật số: 8d EPG, Now&Next, MHEG,
Teletext, HbbTV, Phụ đề
• Dễ sử dụng: Kiểu hình ảnh, Kiểu âm thanh
• Local control: Cần điều khiển

Tính năng dành cho dịch vụ lưu trú
Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền
• TV kỹ thuật số: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (lên tới
2160p60)
• TV Analog: PAL
• Phát lại IP: Multicast, Unicast
• Phát lại video: NTSC, PAL

Kết nối không dây
• Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
• Wireless LAN: 802.11 ac
• Bluetooth: 4,0, Âm thanh không dây (Tai nghe)

Kết nối phía sau
•
•
•
•
•
•

Scart: RGB, CVBS
Đầu ra loa phòng tắm: Giắc cắm nhỏ
Thành phần: YPbPr + L/R cinch
Đầu vào âm thanh DVI: Giắc cắm nhỏ
Điều khiển ngoài: RJ-48
Công suất ngoài: 12V/15W, Giắc cắm nhỏ

Kết nối mặt đáy
• Ăng-ten: IEC-75
• Âm thanh đầu ra kỹ thuật số: Quang học

• Chế độ khách sạn: Khóa cần điều khiển, Khóa menu,
Khóa menu cài đặt, Giới hạn âm lượng
• Chế độ giới hạn: chế độ an ninh cao, Khóa TXT/
MHEG/USB/EPG/Phụ đề
• SmartInfo: Trình duyệt HTML5, Mẫu tương tác
• CMND&Control: Trình chỉnh sửa kênh ngoại tuyến,
Trình chỉnh sửa cài đặt ngoại tuyến, Trạng thái TV
theo thời gian thực (IP), Quản lý từ xa qua IP/RF,
CMND&Create, Quản lý Nhóm TV
• Nhãn hiệu của bạn: SmartInfo, Logo chào mừng,
Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh (HTML), Hệ thống
IPTV, Ứng dụng tùy chỉnh, Location Name
(Geonames ID)
• Ứng dụng: AppControl, Ứng dụng nền tảng đám
mây, Ứng dụng Android, Philips TV Remote App
• Dịch vụ tích hợp: Dự báo thời tiết 5 ngày
• Tạo ra doanh thu: MyChoice
• Sao chép và Cập nhật phần mềm điều khiển: Sao
chép ban đầu tức thời, Thông qua USB/RF/IP
• Bộ hẹn giờ: Bộ hẹn giờ ngủ, Cảnh báo hoạt động trở
lại
• Đồng hồ: Đồng hồ trong Chế độ chờ, Nút điều
khiển từ xa phát sáng trong bóng tối, Đồng hồ trên

màn hình
• Ngôn ngữ: Điều khiển ngôn ngữ của khách trọ
• Kênh: Danh sách kết hợp, Danh sách chủ đề
• DRM tương tác: VSecure, Playready
Smoothstreaming, Securemedia
• Điều khiển: Chặn cập nhật kênh tự động, Serial
Xpress Protocol, Điều khiển JSON API dành cho TV
- JAPIT
• Điều khiển công suất: Tự động bật nguồn, Khởi động
nhanh/thân thiện môi trường, WoLAN, WoWLAN
• Điều khiển Bật: Kênh, Tính năng, Định dạng hình
ảnh, Âm lượng, Kiểu hình ảnh
• Bộ điều khiển từ xa: Cable Strap Ready, Phát hiện
pin yếu, Khóa cửa pin RC
• Chống mất trộm: Bảo vệ pin chống mất trộm, Khóa
Kensington

Các tính năng y tế
• Điều khiển: Điều khiển từ xa đa năng, Tương thích
Healthcare RC, Hệ thống gọi y tá tương thích
• Tiện lợi: Cổng ra tai nghe, Tắt tiếng loa chính độc lập
• An toàn: Cách ly kép lớp II, Chất hãm bắt cháy

Đa phương tiện
• Phát lại video được hỗ trợ: Định dạng: H.264/
MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, HEVC, VP9, Định dạng: AVI, MKV
• Định dạng phụ đề được hỗ trợ: SRT, SMI, SSA SUB,
TXT, ASS
• Định dạng nhạc được hỗ trợ: MP3, AAC, WAV,
WMA (từ v2 tới v9.2), WMA-PRO (v9 và v10)
• Định dạng hình ảnh được hỗ trợ: JPG

Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
• HDMI 1/2: Lên tới 3840x2160p @60Hz
• HDMI 3/4: Lên tới 3840x2160p @30Hz
• Bộ dò sóng: Khác: lên tới 1920x1080p@60Hz, T2
HEVC: lên tới 3840x2160@60Hz
• USB, LAN: HEVC: lên tới 3840x2160@60Hz, Khác:
lên tới 1920x1080p@60Hz

Phụ kiện
• Bao gồm: Chân đế xoay đặt trên bàn, 2 Pin AAA, Tờ
rơi bảo hành, Tờ rơi an toàn và pháp lý, Cáp nguồn,
Điều khiển từ xa 22AV1505B/12
• Tùy chọn: Healthcare RC 22AV1109H/12, Setup RC
22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

Công suất
•
•
•
•
•
•
•

Mạng lưới điện: AC 220-240 V; 50-60 Hz
Lớp nhãn năng lượng: A
Công suất Nhãn năng lượng EU: 97 W
Tiêu thụ năng lượng hàng năm: 141 kW·h
Tiêu thụ năng lượng khi chờ: <0,4W
Tính năng tiết kiệm điện: Chế độ tiết kiệm điện
Nhiệt độ môi trường: 0 °C đến 40 °C

Kích thước
• Kích thước cài đặt (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)):
1233 x 740 x 20/40/45 mm
• Kích thước cài đặt với chân đế (W (rộng) x H
(cao) x D (sâu)): 1233 x 788 x 205 mm
• Khối lượng sản phẩm: 21,5 kg
• Trọng lượng sản phẩm (có chân đế): 25,5 kg
• Tương thích với thiết bị gắn tường VESA: 200 x 200
mm, M6
•

Ngày phát hành
2019-07-12
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* Các tính năng có sẵn sẽ phụ thuộc vào cách lắp đặt thực hiện mà nhà
tích hợp đã chọn.
* Philips không đảm bảo sự có sẵn hoặc tính liên tục về việc vận hành
chính xác của ứng dụng.
* Bộ nhớ trống thực tế có thể ít hơn do nhu cầu lập cấu hình trước
của thiết bị
* Mức tiêu thụ điện điển hình ở chế độ bật được đo theo tiêu chuẩn
IEC62087 Ed 2. Mức tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào
cách tivi được sử dụng.
* TV này chỉ chứa chì trong các bộ phận hoặc thành phần nhất định
trong đó không có sự thay thế công nghệ nào theo các điều khoản
miễn bỏ hiện có theo Chỉ thị RoHS.

