
 

 

„Philips“ Signage Solutions
„Q-Line“ ekranas

65 col.
Tiesioginis LED ekrano 
apšvietimas
„Full HD“

65BDL3000Q
Sustiprinkite vaizdo perteikimą ekrane

Su neįkainojamu veikimu
Pateikite stulbinančiai aiškius vaizdus labiau aplinką tausojančiu būdu, naudodami „Q-Line“ 
ekraną. Didelis našumas ir patikimumas, tačiau mažas energijos suvartojimas – tobulai tinka 
projektams, kuriuose nepriimtini jokie kompromisai.

Naujoviški sprendimai bet kokiam ekranų sistemų pritaikymui
• CMND: valdykite ekranus
• Suplanuokite, ką ir kada norite daryti su „SmartPlayer“
• Naudodamiesi HML5 naršykle prijunkite ir valdykite savo turinį debesyje
• Kurkite ir atnaujinkite turinį su „CMND & Create“

Rūpinkitės savimi, savo verslu ir auditorija
• Tvarkykite kelių ekranų nustatymus su „CMND & Control“
• Su „FailOver“ turinio pateikimo sistema veiks nepriekaištingai
• „SmartPower“ energijai taupyti
• Supaprastinkite susitikimus su „FailOver“, skirtu konferencijoms

Puikiai tinka viešosioms erdvėms
• „Full HD“ LED technologija, skirta puikiems vaizdams ir neįtikėtinam kontrastui



 CMND

Su galinga ekranų valdymo platforma CMND 
galia vėl bus jūsų rankose. Atnaujinkite ir 
valdykite turinį su „CMND & Create“ arba 
valdykite nustatymus su „CMND & Control“. 
Viskas įmanoma su CMND.

„CMND & Control“

Su „CMND & Control“ lengvai tvarkykite kelis 
ekranus iš pagrindinės vietos. Naudojant 
tikralaikį ekrano stebėjimą, nustatymų ir 
programinės įrangos atnaujinimą nuotoliniu 
būdu ir galimybę individualiai pritaikyti ir 
konfigūruoti kelis ekranus vienu metu, pvz., 
vaizdo sieną ar meniu lentų ekranus, valdyti 
ekranų komplektą dar nebuvo lengviau.

„SmartPlayer“

Paverskite USB laikmeną tikrai apsimokančiu 
skaitmeniniu ekranų sistemų prietaisu. Tiesiog 
išsaugokite turinį (vaizdo, garso, vaizdus) USB 
laikmenoje ir įjunkite ją į ekraną. Sudarykite 

leidžiamo turinio sąrašą ir suplanuokite turinį 
naudodamiesi ekrane rodomu meniu. 
Mėgaukitės savo sukurtais leidžiamo turinio 
sąrašais bet kada ir bet kur.

„FailOver“

Reiklioje komercinėje aplinkoje svarbiausia, 
kad turinys būtų paruoštas ir veikiantis. Nors 
nelabai tikėtina, kad susidursite su turinio 
katastrofa, „FailOver“ teikia turinio apsaugą, 
naudojant revoliucinę technologiją, kuri leidžia 
atsarginį turinį ekrane, jei sugenda medijos 
leistuvas. „FailOver“ automatiškai įsijungia, jei 
sugenda pirminė įvestis. Tiesiog pasirinkite 
pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį ir 
esate pasiruošę būti akimirksniu apsaugoti.

„FailOver“ susitikimų kambariams
Naudodami „FailOver“, supaprastinkite 
prezentacijas ir vaizdo konferencijas. Kai 
susitikimų ar konferencijų kambarys 
nenaudojamas, gali būti rodomas foninis turinys 
iš bet kokio pasirinkto įvesties šaltinio. 
Prasidėjus susitikimui ir prireikus pasidalyti 
prezentacija ar ekranu, tiesiog prijunkite 
kompiuterį ir ekranas automatiškai perjungs 

įvestis bei rodys ekrano vaizdą, rankiniu būdu 
neperjungiant įvesčių.

„Full HD“ LED technologija
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai 
ekranai užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite 
daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, 
neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas 
spalvas.

„SmartBrowser“

Prijunkite ir valdykite savo turinį naudodamiesi 
debesimi su integruota HTML5 naršykle. 
Kurkite ekranų sistemoms skirtą turinį 
internete ir prijunkite prie ekrano ar viso 
tinklo. Tiesiog įjunkite RJ45 interneto laidą, 
skirtą tinklo ryšiui, prijunkite ekraną su 
priskirtu URL adresu ir esate pasiruošę leisti su 
debesimi veikiantį turinį.

„CMND & Create“
Sudarykite ir kurkite įdomų turinį su „CMND 
& Create“ – galingu kūrimo įrankiu. 
Naudodami velkamąją sąsają, iš anksto įkeltus 
šablonus ir įdiegtus valdiklius galėsite nustebinti 
klientus įdomiu turiniu.
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(RCA)
Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 65 in / 163,9 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
• Optimali geba: 1920 x 1080, 60 Hz
• Ryškumas: 350 cd/m²
• Kontrastingumo santykis (tipinis): 3000:1
• Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
• Atsako laikas (tipinis): 8 ms
• Kraštinių santykis: 16:9
• Stebėjimo kampas (H / V): 178 / 178 laipsniai
• Pikselio dydis: 0,74 x 0,74 mm
• Ekrano spalvos: 1,07 mlrd.
• Vaizdo išryškinimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 

3D „šukų“ filtras, Judesio kompens. 
nepersidengiantis, Progresinis skenavimas, 3D MA 
pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. 
deinterlacing), Dinamiško kontrasto sustiprinimas

• Ekrano technologija: VA

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio formatai

Skyra Atnaujinti tarifą
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 800  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1600 x 1200  60 Hz
1920 x 1080  60 Hz
1920 x 1200  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz

• Vaizdo įrašų formatai
Skyra Atnaujinti tarifą
480p  60 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080p  50, 60 Hz
1080i  25, 30 Hz
480i  30, 60 Hz
576i  25, 50 Hz

Prijungimo galimybė
• Vaizdo įvestis: DVI-D, VGA (analoginis „D-Sub“), 

USB, Komponentinė (BNC), Kompozitinė (BNC), 
„DisplayPort“ (1.2), HDMI (x 2)

• Garso įvestis: 3,5 mm lizdas, Garso, kairė / dešinė 

• Garso išvestis: Garso, kairė / dešinė (RCA), Išorinė 
garsiakalbio jungtis

• Išorinis valdymas: RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 
mm lizdas, IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, 
RJ45

• Vaizdo išvestis: „DisplayPort“, DVI-I, VGA (per 
DVI-D)

• Kitos jungtys: OPS, USB

Patogumas
• Ekrano užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, 

mažas ryškumas
• Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
• Valdomas tinklu: LAN (RJ45), RS232, Viena gysla 

(HDMI-CEC)
• Signalo praleidimas: „DisplayPort“, DVI, VGA, 

RS232
• Lengvas įdiegimas: Sumanusis įdėklas
• Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos 

naudojimas
• Vietos parinkimas: Peizažas
• Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
• Matricos išklotinė: Iki 10 x 15

Matmenys
• Rėmo plotis: 13,9 (viršus / kairė / dešinė) 14,9 

(apačia) mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1458,7 x 834,7 x 81,6 mm
• Rinkinio matmenys coliais (W x H x D): 

57,43 x 32,86 x 3,21 in
• Gaminio svoris: 24,8 kg
• Gaminio svoris (svarais): 54,7 svarų
• Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6
• Išmaniojo įdėklo anga: 100 x 100 mm, 100 x 200 

mm

Eksploatavimo sąlygos
• Aukštis: 0–3000 m
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): −20–60 °C
• Santykinė drėgmė: 20–80 %
• MTBF: 50 000 val.

Maitinimas
• Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
• Suvartojimas (įjungtu režimu): 176 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 
režimu: < 0,5 W
• Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos 

naudojimas

Garsas
• Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RS232 

laidas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo 
pulto baterijos, Vartotojo vadovas CD diske, 
Greitos pradžios vadovas

• Pasirenkami priedai: Stalinis stovas

Multimedijos programos
• USB atkūrimas, vaizdo įrašas: M2TS, M4V, MK3D, 

MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, 
WMV

• USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG
• USB atkūrimas, garsas: AAC, AIF, AIFF, ASF, M4A, 

LPCM, M3U, MP3, MP4, WAV, WMA

Kita
• Garantija: 3 metų garantija
• Ekrano meniu kalbos: arabų, supaprastinta kinų, 

tradicinė kinų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, 
„Polish“, rusų, ispanų, turkų, japonų

• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: EPEAT, 
CE, UL/cUL, CB, GOST, „C-Tick“, RoHS, FCC, B 
klasė

•
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