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ehnologijo Chromecast built-in ter vedno pripravljenim priključkom HDMI

večajte produktivnost. Serija televizorjev Philips B se za učinkovit nadzor popolnoma vključuje v 

stoječe sisteme podjetij. Tehnologija Chromecast built-in, ki omogoča takojšno brezžično skupno 

o predstavnostnih vsebin iz naprav Windows, Apple in Android™, zagotavlja gladek potek 

dstavitev.

Živahno in učinkovito
• Ločljivost UHD za vsebine, ki pritegnejo pozornost
• Tehnologija Chromecast built-in za brezžično skupno rabo vsebin
• Zaznavanje pripravljenega priključka HDMI s funkcijo samodejnega vklopa/izklopa
• Vrhunska kakovost zvoka brez zunanjih zvočnikov
• Posodobitve sistema Android nudijo najnovejšo funkcionalnost
• Dostop do trgovine Google Play za aplikacije in predstavnosti

Funkcije pametnega nadzora
• Integracija sistema s potrdilom Crestron Connected
• Združljivo s sistemoma Extron in Neets
• Načrtovalnik za predvajanje vsebin ob izbranih časih
• SmartInfo za vsebine po meri tudi brez povezave
• Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
• AppControl. Namestitev in upravljanje aplikacij na daljavo z AppControl.



 Chromecast built-in
Naj sestanki potekajo bolj gladko in hitreje z 
brezhibno brezžično povezljivostjo z velikim 
zaslonom prek poljubne naprave Apple, 
Windows ali Android™. Tehnologija 
Chromecast built-in omogoča takojšnji prenos 
predstavitev in predstavnosti iz mobilnih 
telefonov, prenosnih in tabličnih računalnikov v 
ločljivosti do 4K. Tehnologija je cenovno 
ugodna, ne potrebuje dodatne strojne opreme 
in je varna za profesionalno rabo.

Zaznavanje pripravljenega priključka 
HDMI
Ko brezžična povezljivost ni mogoča, funkcija 
zaznavanja pripravljenega priključka HDMI 
prepozna neposredne kabelske povezave virov 
predstavitev in samodejno opravi s 
spremembami virov in delovanjem vklopa/
izklopa.

S sistemom Android
Profesionalni zasloni Philips s sistemom 
Android so hitri, vsestransko uporabni in 
omogočajo enostavno upravljanje. Zasloni so 
optimizirani za lokalne aplikacije Android, 

neposredno pa lahko vanje namestite tudi 
spletne aplikacije. Samodejne posodobitve 
zagotavljajo, da bodo aplikacije vedno 
posodobljene.

Dostop do trgovine Google Play
Popoln dostop do celotne trgovine Google 
Play poenostavi dodajanje aplikacij, iger, glasbe, 
filmov in še več v vaš profesionalni zaslon 
Philips. Nova poslovna orodja in dodatne 
možnosti razvedrila so vsakodnevno dodane v 
katalog, kar vam zagotavlja, da imate vedno 
dostop do najnovejših globalnih smernic.

Crestron Connected
Profesionalni zaslon Philips povežite z 
omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali 
na daljavo prek prenosnega ali namiznega 
računalnika oziroma mobilne naprave. Lahko 
boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali 
vsebino, upravljali nastavitve in na enostaven 
način povezovali zunanje naprave. Crestron 
Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno 
rešitev na poslovni ravni za brezžično in žično 
skupno rabo vsebin prek naprav Apple, 
Windows, Android in Linux.

Načrtovalnik za predvajanje vsebin
Vgrajeni načrtovalnik vam olajša zagon vsebin 
in aplikacij glede na uro, kar nudi zanimivejše 
okolje z boljšimi rezultati.

CMND & Control
Omrežje zaslona povežite prek lokalne 
povezave (LAN). CMND & Control vam 
omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta 
posodabljanje programske opreme in 
nastavitev ter spremljanje stanja zaslona. S 
CMND & Control boste lažje upravljali svoj 
nabor zaslonov ne glede na to, ali nadzorujete 
enega ali več televizorjev.

AppControl
Zagotovite si popoln centraliziran nadzor nad 
aplikacijami, nameščenimi v svojih 
profesionalnih zaslonih Philips. AppControl 
vam omogoča namestitev, brisanje in 
upravljanje aplikacij v izbranih zaslonih ali v 
celotnem omrežju. S tem lahko gostom in 
strankam ponudite prilagojeno storitev ne 
glede na to, koliko zaslonov upravljate.
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Slika/zaslon
• Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
• Diagonalna velikost zaslona: 70 palec / 177 cm 
• Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik
• Svetlost: 350 cd/m²
• Kontrastno razmerje (običajno): 5000:1
• Način delovanja: Ležeče, 16/7

Zvok
• Izhodna moč zvoka: 20 (2 x 10) W
• Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni
• Zvočne funkcije: DTS-HD, Združljivo z Dolby 

Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound
• Izhod za zunanji zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov

Zasnova
• Barva: Črna

Android TV
• Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*
• OS: Android TV™ 9 (Pie)
• Prednameščene aplikacije: YouTube, Trgovina 

Google Play*, Google Play Music, Google Play 
Movies, Google Play Games

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 

2160p 60)
• Analogna televizija: PAL
• Predvajanje IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanali 

aplikacije OTT

Brezžična povezava
• Brezžični LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Stranski priključki
• Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 3.0
• Izhod za slušalke: Mini vtič
• HDMI1: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2

Dno s priključki
• Zunanje napajanje: 12 V, najv. 1,5 A
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antena: IEC-75
• Izhod za zunanji zvočnik: Mini vtič
• Zunanje upravljanje: RJ-48
• USB2: USB 2.0
• HDMI2: HDMI 2.0 podpira HDCP 2.2

Izboljšave povezljivosti
• HDMI: ARC (vsa vrata), Samodejna izbira vhodov

• EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim 
dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos 
ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka 
sistema

• RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

Poslovne funkcije
• Žične predstavitve: Samodejna izbira vhodov, 

Samodejni vklop, Samodejni izklop
• Brezžične predstavitve: Chromecast built-in, Varna 

skupna raba, Skupna raba prek omrežja
• Funkcije napisov: CMND&Create, 

Razporejevalnik, Pasice
• Upravljanje: Crestron Connected (2), Extron, 

Neets
• Prilagodljivo: Začetni zaslon, Ime lokacije, Ime 

naprave

Funkcije profesionalnega televizorja
• Profesionalni način: Vklop upravljanja nastavitev, 

Zaklepanje menija za namestitev, Zaklepanje 
menija, Omejitev glasnosti

• Upravljanje: Oddaljeno upravljanje CMND IP, 
Upravljanje JEDI Android API, Upravljanje JAPIT 
HTML5, AppControl

• Priročnost: Pomočnik Google*, Prijava v račun 
Google, > 40 podprtih jezikov menijev, Vremenska 
napoved

• Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost
• Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/

MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9

• Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, TXT
• Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA 

(2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
• Podprti slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF

Podprta ločljivost zaslona
• HDMI 1/2: Do 3840 x 2160p pri 60 Hz
• Sprejemnik: Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz, T2 

HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz
• USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz, 

Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema
• Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1905A/12, 2 

bateriji AAA, Napajalni kabel, Adapter RJ48 v DB9
• Izbirno: Glasovni daljinski upravljalnik 22AV2025B/

00, Številski daljinski upravljalnik 22AV2005B/00, 
Daljinski upravljalnik za nastavitev 22AV9574A/12
Napajanje
• Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
• Razred na energetski oznaki: G
• Registrska številka EPREL: 342005
• Moč na energetski oznaki EU: 122 W
• Letna poraba energije: 180 kWh
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
• Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
• Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Dimenzije
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 1584 x 888 x 66/

88 mm
• Teža izdelka: 23,4 kg
• Združljiv s stenskim nosilcem: 400 x 200 mm, M8
•
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* Razpoložljivost Pomočnika Google je odvisna od nastavitev države in 
jezika. Pomočnika Google morate uporabljati z dodatnim daljinskim 
upravljalnikom z glasovno funkcijo.

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z 
integratorjem.

* Philips ne jamči za razpoložljivost in neprekinjeno pravilno delovanje 
aplikacij.

* Dejanskega prostega pomnilnika je lahko manj zaradi predhodne 
konfiguracije naprave.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s 
standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od 
načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, 
kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami 
direktive RoHS.

* Android, Google Play in Chromecast so blagovne znamke družbe 
Google LLC

http://www.philips.com

