
 

 

Philips Signage Solutions
Multi-Touch дисплей

65"
Full HD (1920 x 1080)

65BDL3010T
Открийте ново ниво на взаимодействие
с този мултисензорен LED дисплей
Доближете се до аудиторията както никога досега. Бърз, прецизен и изключително 
издръжлив, той съчетава висока ефективност с превъзходна надеждност и 
функционалност.

Превъзходно взаимодействие с аудиторията
• Насладете се на невероятна интерактивност с истинско докосване с няколко пръста
• 10 точки на докосване
• Стъкло срещу отблясъци с нисък оптичен паралакс

Оптимизиран за гледане в компания
• Full HD LED за великолепни образи с невероятен контраст
• AMVA дисплей за широк ъгъл на гледане, свръхвисок контраст и живи изображения

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване
• CMND: Поемете контрола над своите дисплеи
• Свържете се и управлявайте съдържанието си чрез облака с HTML5

Грижа за вас, бизнеса ви и аудиторията ви
• Захранване SmartPower за пестене на енергия
• Поддържайте съдържанието си активно с FailOver
• Опростете срещите с FailOver за конференции



 Plug & Play докосване с няколко 
пръста

Вече има чисто ново ниво на 
интерактивност благодарение на вградената 
технология за докосване. Повече гъвкавост 
и оптимално представяне при 
едновременно докосване в съчетание с 
отлични възможности за управление, за да 
получите съвършеното взаимодействие с 
потребителя. Дисплеите с докосване с 
няколко пръста разполагат с автоматично 
разпознаване на допир. USB съединителят е 
съвместим с HID, което ви осигурява 
действително управление тип plug-and-play.

Стъкло срещу отблясъци
С този интегриран сензорен дисплей 
стъклото срещу отблясъци с нисък оптичен 
паралакс дава възможност за най-
завладяващото сензорно изживяване. С 
почти никакви отблясъци и малко 
отражение на дисплея изображенията са 
кристалноясни с чист цвят и висока 
отчетливост.

Технология за дисплеи AMVA
Светодиодният AMVA дисплей на Philips 
използва авангардната технология MVA 
(Multi-domain Vertical Alignment), която ви 
дава свръхвисок статичен контраст за още 
по-живи и ярки изображения. Той се справя 
с лекота със стандартните приложения и е 
особено подходящ за сериозни графични 
приложения. Неговата оптимизирана 
технология за управление на пикселите ви 

дава свръхширок ъгъл на гледане - 178/178 
градуса, в резултат на което се получават 
отчетливи образи дори в портретен режим.

CMND

Надеждна платформа за управление на 
дисплеи, CMND връща властта във ваши 
ръце. Актуализирайте и управлявайте 
съдържание със CMND & Create или 
контролирайте настройките си със CMND & 
Control. Със CMND няма невъзможни 
неща.

FailOver

Съдържанието ви да остава постоянно 
активно е от изключителна важност за 
взискателните търговски приложения. 
Въпреки че е малко вероятно на 
съдържанието ви да се случи злополука, 
FailOver осигурява защита на съдържанието 
с революционна технология, която 
възпроизвежда резервно съдържание на 
екрана в случай на отказ на мултимедия. 
FailOver се включва автоматично при отказ 
на основния вход. Просто изберете 
основен вход и връзка за FailOver и сте 
готови за незабавна защита.

FailOver за конферентни зали
Опростете своите презентации и 
видеоконференции, като използвате 

FailOver. Когато зала за срещи или 
конферентна зала не се използва, фоновото 
съдържание може да се изпълнява от 
какъвто и да е входящ източник, който 
изберете. Когато срещата започне и искате 
да споделите презентация или екрана си, 
просто свържете компютъра си и дисплеят 
автоматично превключва входа и показва 
съдържанието на екрана ви, без да се налага 
ръчно да сменяте входовете.

Захранване SmartPower

Интензивността на подсветката може да се 
контролира и предварително да се настрои 
системно, с цел снижаване на 
консумираната мощност с до 50%, което 
значително намалява енергийните разходи.

SmartBrowser

Свържете се и управлявайте съдържанието 
си чрез облака с вградения браузър с 
HTML5. Проектирайте съдържанието си за 
обозначаване онлайн и го свържете с 
дисплей или с пълната си мрежа. Просто 
включете интернет кабел RJ45 за мрежова 
връзка, свържете дисплея със отделния url 
адрес и сте готови за възпроизвеждане на 
съдържание, базирано в облака.
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• Тегло на изделието (фунтове): 95 lb
Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 65 инч / 163,9 см 
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Оптимална разделителна способност: 1920 x 
1080 при 60 Hz

• Яркост: 350 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 3000:1
• Съотношение на динамичния контраст: 500 

000:1
• Обработка на повърхността: Покритие против 
отблясъци

• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Време на отговор (типично): 8 мс
• Стъпка на пикселите: 0,74 x 0,74 мм
• Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
• Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, 
Поредово изображение с компенсиране на 
движението, Прогресивно сканиране, 
Компенсиране на движението 3D MA, 
Динамично подобрение на контраста

• Технология с панели: VA

Интерактивност
• Технология "Докосване от няколко 
потребителя": Инфрачервено докосване

• Точки на докосване: 10 точки на едновременно 
докосване

• Plug and Play: Съвместим с HID
• Защитно стъкло: 5 мм предпазно закалено 
стъкло, Срещу отблясъци, Срещу отражения

Възможности за свързване
• Видео вход: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, 

VGA (аналогов D-Sub), USB, Компонентен 
(BNC), Композитен (BNC)

• Изход за видео: DisplayPort, DVI-I, VGA изход 
(чрез DVI-D)

• Аудио вход: Звук ляв/десен (RCA), Жак 3,5 мм
• Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA), Външен 
съединител на високоговорителя

• Външен контрол: RJ45, IR (вход/изход) 3,5 mm 
жак, RS232C (вход/изход) 2,5 mm жак

• Други връзки: USB, OPS

Поддържана разделителна 

способност на дисплея
• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

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

• Видео формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

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

Комфорт
• Разполагане: Пейзаж (16/7)
• Верига на сигнала: RS232, VGA, DisplayPort, DVI
• Управление в мрежа: RS232, Един кабел (HDMI-

CEC), LAN (RJ45)
• Функции за опазване на екрана: Пикселно 
изместване, понижена яркост

• Управление с клавиатурата: Скрито, С 
възможност за заключване

• Сигнал на дистанционното управление: С 
възможност за заключване

• Функции за пестене на енергия: Smart Power
• Други удобства: Дръжки за носене
• Лесно инсталиране: Smart Insert

Размери
• Ширина на рамката: 29,2
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

1492,40 x 867,40 x 99,80 мм
• Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 

58,76 x 34,15 x 3,93 инч
• Тегло на изделието: 43,1 кг
• VESA монтиране: 400 x 400 мм, M6
• Поставка за интелигентно отделение за 
компютър: 100 x 100 мм, 100 x 200 мм

Звук
• Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
• Относителна влажност: 20 ~ 80 %
• Средно време между отказите: 50 000 час(а)
• Надморска височина: 0 ~ 3000
• Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 

60 °C

Захранване
• Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5 W

• Потребление (режим "включено"): 176 W
• Функции за пестене на електроенергия: Smart 

Power

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, RS232 
кабел, USB кабел, Дистанционно управление, 
Батерии за дистанционното, Ръководство за 
бърз старт, Ръководство за потребителя на CD-
ROM

• Допълнителни аксесоари: Настолна стойка, 
HDBaseT OPS приемник (CRD25)

Разни
• Езици на екранното меню: Арабски, Английски, 
Френски, Немски, Италиански, Полски, 
испански, Турски, Руски, опростен китайски, 
Традиционен китайски, Японски

• Одобрения от регулаторните органи: CE, UL/
cUL, Директива RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 
7.0, EPEAT, FCC, Class B, GOST

• Гаранция: 3 години гаранция

Мултимедийни приложения
• USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, 

ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
• USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, 

JPEG, JPG
• USB възпроизвеждане на видео: M2TS, M4V, 

MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, 
VOB, WMV

•
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