
 

 

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Q-Line

65"
แสงพื้นหลัง Direct LED
Ultra HD

65BDL3010Q
โดดเดน

จอแสดงผลต้ังคาอยางงายดายเพ่ือการใชงานตลอด 18 ช่ัวโมงท้ัง 7 วัน
แสดงและสะกดทุกสายตาดวยจอแสดงผล Philips H-Line สําหรับม ืออาชีพระดับ Full HD 
โซลูชันท่ีนาเชื่อถือน้ีสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วตามท่ีคุณตองการโดยไมตองมีฮารดแวรเพ่ิมเติม

ภาพที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพนาเชื่อถือ
• Ultra-HD ภาพสวยเดน ตื่นตากับความคมชัด
ติดตั้งงาย ควบคุมไดทุกรูปแบบ
• ใชงาน ตรวจสอบ และบํารุงรักษาดวย CMND & Control
• ชองเสียบ OPS ชวยใหสามารถฝงพีซีไดโดยไมตองตอสายเคเบิล
ระบบโซลูชันที่คุมราคา
• ปรับระดับแสงพื้นหลังอัตโนมัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
• เครื่องเลนสื่อติดตั้งในตัว ใหคุณกําหนดเวลาของเนื้อหาจาก USB ไดสะดวก
• การควบคุมที่งายดาย จัดการจอแสดงผลของเครือขายไดจากระยะไกล
• FailOver ชวยใหมั่นใจไดวาเนื้อหาจะเลนอยูเสมอ
ยืดหยุนในการใชงาน
• Smart insert ในบริเวณฝาปดดานหลังเพื่อการเชื่อมตอก ับ PC ขนาดเล็ก



 CMND & Control

ใชงานจอภาพของคุณผานการเช่ือมตอเครือขา
ยแบบเฉพาะ (LAN) โดยให CMND & Control 
พาคุณไปสัมผัสกับฟงกชันสําคัญมากมาย เชน 
การควบคุมอินพุตตางๆ 
และการติดตามสถานะของจอภาพ 
คุณจึงรับมือกับหนาจอกวา 100 เครื่องไดสบาย

เครื่องเลนสื่อติดตั้งในตัว
กําหนดเวลาการเลนเนื้อหาตางๆ จาก USB 
โดยจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
จะเร่ิมการทํางานและเลนเนื้อหาที่คุณตองการ 
จากนั้นจะกลับเขาสูโหมดสแตนดบายอีกครั้งหล ั
งเลนเนื้อหาเสร็จแลว

ระบบ FailOver

ไมวาจะอยูในหองรอหรือหองประชุม 
จอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
ก็ไมมีวันดับแนนอน เพราะระบบ FailOver 
สามารถสับเปลี่ยนระหวางอินพุตสํารองและอิน
พุตหลักไดโดยอัตโนมัติ 
จึงรับรองรองไดวาจะมีเนื้อหาแสดงบนหนาจออ
ยูตลอดแมวาแหลงสัญญาณหลักจะหยุดทํางาน
ไปแลวก็ตาม 
เพียงกําหนดรายการอินพุตทางเลือกไวเพื่อใหมั 
นใจทุกอยางสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน

ชองเสียบ OPS

ผสานการทํางานของ PC เต็มรูปแบบและโมดูล 
CRD50 ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Android 

เขากับจอแสดงผลระดับมืออาชีพจาก Philips 
โดยตรง ซึ่งชองเสียบ OPS 
นี้มาพรอมกับการเชื่อมตอทั้งหมดที่คุณตองอาศั
ยการเสียบสาย 
รวมไปถึงการใชงานแหลงจายไฟ

Smart insert
PC 
ระดับมืออาชีพเปนสวนหนึ่งในการติดตั้งสื่อประ
ชาสัมพันธที่คนสวนใหญเลือกใช 
แตบอยครั้งวิธีนี้ทําใหเกิดความยุงยากในการแส
ดงผลและมีสายไฟวางระเกะระกะ 
ดังนั้นเราจึงไดออกแบบจอแสดงผลนี้ใหมี 
Smart Insert 
บริเวณฝาปดดานหลังซ่ึงเหมาะสําหรับการผสา
นกันของ PC สําหรับมืออาชีพขนาดเล็ก 
นอกเหนือจากนั้น 
ระบบจัดการสายชวยเก็บสายใหเปนระเบียบแล
ะคงความเปนมืออาชีพ
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ไฮไลต
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• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 64.5 นิ้ว / 163.9 ซม. 
• ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 

2160 @ 60 Hz
• ความสวาง: 350 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1
• อัตราความเปรียบตางไดนามิค: 500,000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.372 x 0.372 มม.
• สีในการแสดงผล: 1.07 พันลาน
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull 

down, 3D Combfilter, Motion compens. 
deinterlacing, Progressive scan, 3D MA 
deinterlacing, Dynamic contrast enhancement

• เทคโนโลยีหนาจอ (Panel): VA
• ภาพทางการแพทย: การตั้งคาลวงหนา D-Image 

(ใชไดกับ Dicom สวนที่ 14)
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• รูปแบบคอมพิวเตอร

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
1920 x 1080  60Hz
1680 x 1050  60Hz
1600 x 1200  60Hz
1440 x 900  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1280 x 800  60Hz
1280 x 720  60Hz
1152 x 870  75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz
720 x 400  70Hz
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
3840 x 2160  60Hz
3840 x 2160  30Hz
1080p  60Hz
1080i  60Hz
1080i  50Hz
720p  60Hz
576p  50Hz
576i  50Hz
480p  60Hz
480i  60Hz

การเชื่อมตอ
• อินพุตวิดีโอ: USB, DVI-I (x 1), HDMI (x4), VGA 

(ผาน DVI)
• อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม.
• เอาตพุตระบบเสียง: เสียงซาย/ขวา (RCA)
• การควบคุมภายนอก: แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เขา/

ออก), แจ็ค 3.5 มม. IR (เขา/ออก), RJ45
• การเช่ือมตออื่นๆ: OPS
สะดวกสบาย
• ฟงกชันรักษาหนาจอ: ความสวางต่ํา
• การควบคุมแปนพิมพ: ซอนไว, ล็อคการทํางานได
• สามารถควบคุมเครือขายได: RS232, RJ45
• Signal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
• ฟงกชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
• สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทํางานได
• ตารางแมตริกซ: สูงสุดถึง 15 x 15
• การติดตั้ง: แนวนอน
• การเริ่มใชงาน: เปดดีเลย, เปดสถานะ, 

เปดใชงานแหลงที่มา
• หนาตางเริ่มตน: เปดใชงาน / ปดใชงานโลโก Philips
• งายตอการติดตั้ง: Smart insert
ขนาด
• ความกวางของขอบจอ: 13.9 (ดานบน/ซาย/ขวา) 

14.9 (ดานลาง) มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1458.7 x 834.7 x 81.6 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

57.43 x 32.86 x 3.21 นิ้ว
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 26.05 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ปอนด): 57.43 lb
• ตัวยึดติดผนัง: 400 x 400 มม., M6
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: 0 ~ 3000 ม.
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 0 ~ 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ชวงความช้ืน (การทํางาน)[RH]: 20 ~ 80% RH 

(ไมมีการกลั่นตัว)
• ชวงความช้ืน (การเก็บรักษา) [RH]: 5 ~ 95% RH 

(ไมมีการกลั่นตัว)
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: 100 - 240V~, 50/60Hz
• การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 145 W
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5W
• การใชพลังงาน (สูงสุด): 260 W
• การใชพลังงาน (ทั่วไป): 145 วัตต
• ระดับ Energy Label: กาว
เสียง
• ลําโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232, 

รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

• อุปกรณเสริมที่มีให: สายแพรเซนเซอร IR (1.8 ม.) 
(x1), สาย RS232 แบบ Daisy Chain, ฝาครอบ USB 
และสกรู x1 ตัว

• ขาตั้ง: BM05922
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• เลนวิดีโอผาน USB: MPEG, H.264, JPEG
• แสดงรูปภาพผาน USB: BMP, JPEG, PNG
• เลนเสียงผาน USB: AAC, WMA, HEAAC, MPEG
อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• รับประกัน: รับประกัน 3 ป
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: จีน (แผนดินใหญ), จีน 

(ไตหวัน), อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
โปแลนด, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, ญ่ีปุน, อาระบิก

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CE, CB, FCC, Class B
•
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