Philips Signage Solutions
จอแสดงผล Multi-Touch

65"
โดย Android
Multi-touch

65BDL3051T

พบกับอีกขั้นของการโตตอบ
ดวยพลังของ Android
ใกลชิดกับผูชมไดมากกวาที่เคยดวยประสิทธิภาพที่มาพรอมความเร็ว ความแมนยํ า
และความทนทานสูงสุด มอบความนาเชื่อถือและความสามารถในการทํ า งานอันยอดเยี่ยม
การโตตอบอันยอดเยี่ยมกับผูชม
• สัมผัสประสบการณการโตตอบอันนาทึ่งดวยระบบ Multi-Touch ที่แทจริง
• การสัมผัสแบบ 10 จุด
• กระจกชนิดลดแสงจาที่ลดการเหลื่อมของภาพเมื่อตําแหนงการมองเปลี่ยนไป
โซลูชันล้ําสมัยสําหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
• WiFi ในตัว
• Android: เรียกใชแอปของคุณเอง หรือเลือกใชแอปที่คุณโปรดปราน
• บันทึกและเลนเนื้อหาดวยหนวยความจําภายใน
• ยกระดับการเชื่อมตอใหดีข้ึนดวยชอง mPCIe ในตัว
เพิ่มพลังใหกับการสื่อสารของคุณ
• CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ
ใสใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผูฟงของคุณ
• SmartPower สําหรับการประหยัดพลังงาน
• ทําใหการประชุมเปนเรื่องงายขึ้นดวยระบบ FailOver สําหรับการประชุม
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ไฮไลต
Multi-Touch แบบพลักแอนดเพลย

ตัวเพื่อแบงเวลาใชแอปและเนื้อหาโดยอิงตามช
วงเวลาของวัน
อีกทั้งคุณสมบัติการปรับทิศทางอัตโนมัติซึ่งสาม
ารถปรับการแสดงเนื้อหาจากแนวตั้งใหเปนแนว
นอนไดอยางงายดายราวกับการพลิกจอเลยทีเดีย
ว
WiFi
WiFi ในตัว

การโตตอบแบบใหมในอีกระดับนี้เกิดขึ้นไดดวย
เทคโนโลยีการสัมผัสที่มีในตัว
ความยืดหยุนที่มากขึ้นและการรับรูการสัมผัสหล
ายจุดพรอมๆ
กันอยางพอเหมาะรวมกับโอกาสในการใชงานที่
ยอดเยี่ยมชวยใหการโตตอบของผูใชมีประสิทธิ
ภาพสูงสุด จอแสดงผล Multi-Touch
รองรับการรับรูการสัมผัสอัตโนมัติ ตัวเชื่อมตอ
USB เปนไปตาม HID
จึงมอบการทํางานแบบพลักแอนดเพลยที่แทจริง
แกคุณ
การสัมผัสแบบ 10 จุด
การสัมผัสแบบ 10 จุด
โดย Android
ดวยการผสมผสาน Android
เขากับหนาจอแบบสัมผัส ใหคุณสามารถใชงาน
OS ที่ล้ํ า สมัยที่สุดในโลกได
และยังสามารถบันทึกแอปของคุณลงในจอแสด
งผลไดเลย
ซึ่งยังหมายความวาแอปที่มีมาใหในตัว เชน
เบราเซอร
นั้นสามารถใชงานดวยการสัมผัสไดในทันที
เพียงแคเสียบปลั๊กไฟก็พรอมใชงานไดแลว
คุณยังสามารถใชโปรแกรมกําหนดการรับชมใน

หนวยความจําภายใน

บันทึกและเลนเนื้อหาดวยหนวยความจําภายใน
อัพโหลดสื่อลงในจอแสดงผลและเลนเนื้อหาได
ทันที ดวยการทํางานรวมกับเบราเซอรในตัว
ทําใหสามารถใชเปนแคชหนวยความจําเมื่อสตรี
มเนื้อหาออนไลนได หากเครือขายลมเหลว
หนวยความจําภายในจะยังคงเลนเนื้อหาเลนตอ
ไปไดโดยเลนเนื้อหาเวอรชันแคช
ชวยใหม่ันใจวาสื่อจะเลนตอไปไดแมวาเครือขา
ยจะลม
กระจกชนิดลดแสงจา
กระจกชนิดลดแสงจาที่ลดการเหลื่อมของภาพเม
ื่อตําแหนงการมองเปลี่ยนไปในหนาจอสัมผัสแบ
บครบวงจรนี้ชวยใหการสัมผัสไหลลื่นถึงขีดสุด
แสงจาที่นอยหรือไมมีเลยพรอมเงาสะทอนต่ํา จ
ะทําใหรูปภาพสดใสคมชัดดวยคาสีท่ีแทจริง

CMND

CMND
ซึ่งเปนแพลตฟอรมการจัดการจอแสดงผลประสิ
ทธิภาพสูง จะชวยใหคุณทําทุกอยางไดดั่งใจ
อัพเดตและจัดการเนื้อหาดวย CMND & Create
หรือควบคุมการตั้งคาดวย CMND & Control
ทุกอยางเปนไปไดดวย CMND
ระบบ FailOver สําหรับหองประชุม
ระบบ FailOver
ชวยใหการนําเสนอและการประชุมทางวิดีโอทํา
ไดงายขึ้น เมื่อยังไมมีการใชหองประชุม
คุณสามารถเรียกใชเนื้อหาแบ็กกราวดจากแหลง
อินพุตใดก็ไดท่ีคุณเลือก
เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นและคุณตองแชรงานนําเ
สนอบนหนาจอ
เพียงแคเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณแลวจอแส
ดงผลจะเปลี่ยนอินพุตและแสดงสิ่งที่อยูบนหนา
จอโดยอัตโนมัติ
โดยที่คุณไมตองเปลี่ยนอินพุตดวยตนเอง
ชอง PCI
ชอง PCI ในตัวจะชวยใหคุณเชื่อมตอกับ WiFI/
Bluetooth หรือโมดูล 4G LTE ได
ทําใหสามารถสื่อสารกับจอแสดงผลไดดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้การสื่อสารระหวางเครื่องยังไดรับการ
ปรับปรุงใหดีข้ึน
พรอมดวยการกําหนดคาหลายประการที่พรอมใ
หลูกคาใชงาน เชน
ความสามารถในการขยายคุณสมบัติผลิตภัณฑห
รือความสามารถในการจัดการสัญญาณ
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รายละเอียดเฉพาะ
ภาพ/การแสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 1920 x
1080 @ 60 Hz
• ความสวาง: 350 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 4000:1
• การเคลือบพื้นผิว: เคลือบผิวลดแสงจา
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.74 x 0.74 มม.
• สีในการแสดงผล: 16.7 ลาน
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull
down, 3D Combfilter, Motion compens.
deinterlacing, Progressive scan, 3D MA
deinterlacing, Dynamic contrast enhancement
• อัตราความเปรียบตางไดนามิค: 500,000:1
• เทคโนโลยีหนาจอ (Panel): VA

คุณสมบัติ
• เทคโนโลยี Multi-Touch:
หนาจอสัมผัสชนิดอินฟราเรด
• การสัมผัสหลายจุด: รองรับการสัมผัส 10 จุดพรอมกัน
• พลักแอนดเพลย: เปนไปตาม HID
• กระจกที่มอบการปองกัน: กระจกนิรภัยเทมเปอร 5
มม., ลดแสงจา, ลดเงาสะทอน

การเชื่อมตอ
• อินพุตวิดีโอ: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D,
USB, VGA (ผาน DVI)
• เอาตพุตวิดีโอ: DisplayPort, DVI-I, DVI, VGA (ผาน
(DVI)
• อินพุตเสียง: เสียงซาย/ขวา (RCA), แจ็ค 3.5 มม.
• เอาตพุตระบบเสียง: เสียงซาย/ขวา (RCA)
• การควบคุมภายนอก: RJ45, แจ็ค 3.5 มม. IR (เขา/
ออก), แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เขา/ออก)
• การเชื่อมตออื่นๆ: USB, Micro SD, micro USB,
mPCIe, OPS, เตารับ USB (5 V. 2 แอมป)

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• รูปแบบคอมพิวเตอร
ความละเอียด
อัตราการรีเฟรช
640 x 480
60, 67, 72, 75Hz
1024 x 768
60Hz
1280 x 768
60Hz
1280 x 800
60Hz
1280 x 1024
60Hz
1360 x 768
60Hz
1600 x 1200
60Hz

1920 x 1080
1920 x 1200
720 x 400
800 x 600
• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด
480p
576p
720p
1080p
1080i
480i
576i

60Hz
60Hz
70Hz
60, 72, 75Hz
อัตราการรีเฟรช
60Hz
50Hz
50, 60Hz
50, 60Hz
25, 30Hz
30, 60Hz
25, 50Hz

สะดวกสบาย
• การติดตั้ง: แนวนอน (16/7), แนวตั้ง (12/7)
• Signal Loop Through: RS232, VGA, IR
Loopthrough, DisplayPort, DVI
• สามารถควบคุมเครือขายได: RS232, RJ45, หนึ่งสาย
(HDMI-CEC), HDMI (หนึ่งสาย)
• คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
• ภาพซอนภาพ: PIP
• ฟงกชันรักษาหนาจอ: Pixel shift ความสวางต่ํา
• การควบคุมแปนพิมพ: ซอนไว, ล็อคการทํางานได
• สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทํางานได
• ฟงกชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ:
ที่จับเพื่อการเคลื่อนยาย
• หนวยความจํา: eMMC 16GB
• งายตอการติดตั้ง: Smart insert

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก):
1492.40 x 867.40 x 99.8 มม.
• น้ํา หนักผลิตภัณฑ: 43.1 กก.
• ขาตั้ง VESA: 400 x 400 มม., M6
• ความกวางของขอบจอ: 29.2 มม.
• น้ํา หนักผลิตภัณฑ (ปอนด): 95 lb
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก):
58.76 x 34.15 x 3.93 นิ้ว
• ที่ยึด Smart Insert: 100 x 100 มม., 100 x 200 มม.

กําลังไฟ
•
•
•
•

• ลําโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)

สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5 ~ 40 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50,000 ชั่วโมง
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แหลงจายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5W
การใชพลังงาน (เมื่อเปดเครื่อง): 147 วัตต
คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: Smart Power

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, สายเคเบิล RS232,
สายเคเบิล USB, รีโมทคอนโทรล,
แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล,
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• อุปกรณเสริมตางๆ: อุปกรณปรับเทียบสี
(CCK4602), HDBaseT OPS Receiver (CRD25),
ขาตั้ง
• ขาตั้ง: BMO5922 (เลือกได)

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส,
เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุน, โปแลนด, สเปน, ตุรกี, รัสเซีย,
จีน (แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน), เดนมารค,
เนเธอรแลนด, ฟนนิช, นอรเวย, โปรตุเกส, สวีเดน
• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CE, FCC, Class B, UL/
cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST,
BSMI
• รับประกัน: รับประกัน 3 ป

การใชงานกับมัลติมีเดีย
• แสดงรูปภาพผาน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
• เลนเสียงผาน USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM,
M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
• เลนวิดีโอผาน USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV,
MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

เครื่องเลนภายใน
•
•
•
•
•

เสียง

วันที่ออก 2022-04-21

12 NC: 8670 001 40082
EAN: 87 12581 74131 0

• ความสูงเหนือระดับน้ํา ทะเล: 0 ~ 3000 ม.
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C

CPU: Quad Core Cortex A9 1.8GHz
GPU: ARM Mali400 Quad Core 533MHz
หนวยความจํา: DDR3 2GB
การจัดเก็บ: EMMC 16GB

