
 

 

Philips Signage Solutions
จอแสดงผล U-Line

75"
แสงพื้นหลัง Edge LED
Ultra HD

75BDL3000U
ดึงดูดผูชมของคุณ

ดวยหนาจอขนาดใหญพิเศษ
สัมผัสเน้ือหาของคุณไดแตกตางกวาท่ีเคยดวยความละเอียดมากข้ึนส่ีเทาเมื่อเทียบกับจอแสดงผลท่ัว
ไป จอแสดงผล 75 น้ิวใหญพิเศษมอบ 3840 x 2160 พิกเซลท่ีเหนือชั้นราวกับชีวิตจริง 
ใหคุณรูสึกเหมือนเปนหนาตางสูโลกใบใหม

เหมาะสําหรับการดูในสถานที่สาธารณะ
• 4K Ultra HD: ความละเอียดที่คุณไมเคยเห็นมากอน
โซลูชันล้ําสมัยสําหรับแอปพลิเคชันสื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
• เลนเนื้อหาไดจากอินพุตแยกกันถึง 4 อินพุตดวย QuadViewer
• CMND: ควบคุมจอแสดงผลของคุณ
• OPS Insert เสริมเพื่อสรางโซลูชันที่ครบวงจร
• ตั้งเวลาเลนสิ่งที่คุณตองการไดทุกเมื่อดวย SmartPlayer
ใสใจคุณ ธุรกิจของคุณ และผูฟงของคุณ
• SmartPower สําหรับการประหยัดพลังงาน
• แสดงเนื้อหาของคุณ แลวทํางานดวยระบบ FailOver
• ทําใหการประชุมเปนเรื่องงายขึ้นดวยระบบ FailOver สําหรับการประชุม



 ความละเอียด 4K Ultra HD
พบกับ Signage Solutions 
ในแบบที่คุณไมเคยเห็นมากอนดวยความละเอีย
ดมากขึ้นสี่เทาจากจอแสดงผล Full HD ทั่วไป 
จํานวนพิกเซลถึง 3840 x 2160 
พิกเซลจะใหภาพที่เหนือช้ันราวกับชีวิตจริง 
ใหคุณรูสึกเหมือนเปนหนาตางสูโลกใบใหม

QuadViewer

ใหพื้นที่หนาจอของคุณยืดหยุนไดมากขึ้นดวยคว
ามสามารถในการเลนเนื้อหาไดจากอินพุตแยกกั
นถึงสี่อินพุตทั้งหมดบนหนาจอเดียว 
QuadViewer เหมาะสําหรับหองควบคุม 
หองตางๆ ภายในองคกร และหองประชุม

CMND

CMND 
ซึ่งเปนแพลตฟอรมการจัดการจอแสดงผลประสิ
ทธิภาพสูง จะชวยใหคุณทําทุกอยางไดดั่งใจ 
อัพเดตและจัดการเนื้อหาดวย CMND & Create 
หรือควบคุมการตั้งคาดวย CMND & Control 
ทุกอยางเปนไปไดดวย CMND

OPS Insert

เปลี่ยนจอแสดงผลเปนโซลูชันสื่อประชาสัมพัน
ธดิจิตอลแบบครบวงจร 
และสรางเครือขายการแสดงผลอัจฉริยะ 
ปลอดภัย และมีการเช่ือมตอกัน Open Pluggable 
Specification (OPS) 
เปนชองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คุณสามารถเพิ่
มเคร่ืองเลนสื่อมาตรฐาน OPS ได 
โซลูชันที่ไมตองใชสายเคเบิลนี้จะชวยใหคุณสา
มารถติดตั้ง ใชงาน 
หรือซอมบํารุงฮารดแวรไดทุกเมื่อที่ตองการ

ระบบ FailOver

แสดงเนื้อหาของคุณ แลวใหระบบทํางาน 
เปนสิ่งที่ยากมากสําหรับแอปพลิเคชันเชิงพาณิ
ชยที่ตองการใชทรัพยากรมากมาย 
ในขณะที่คุณแทบจะไมตองเผชิญกับเหตุฉุกเฉิ
นของเนื้อหา ระบบ FailOver 
ใหการปกปองเนื้อหาดวยเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงก
ารที่ทําหนาที่สํารองขอมูลแมเครื่องเลนสื่อจะทํา
งานผิดพลาด ระบบ FailOver 

ทํางานทันทีเมื่ออินพุตหลักลมเหลวในการทํางา
น เพียงเลือกการเช่ือมตออินพุตหลัก 
และการเชื่อมตอ FailOver เพียงเทานี้ 
ระบบก็พรอมทันทีสําหรับการปกปอง

ระบบ FailOver สําหรับหองประชุม
ระบบ FailOver 
ชวยใหการนําเสนอและการประชุมทางวิดีโอทํา
ไดงายขึ้น เมื่อยังไมมีการใชหองประชุม 
คุณสามารถเรียกใชเนื้อหาแบ็กกราวดจากแหลง
อินพุตใดก็ไดที่คุณเลือก 
เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นและคุณตองแชรงานนําเ
สนอบนหนาจอ 
เพียงแคเช่ือมตอคอมพิวเตอรของคุณแลวจอแส
ดงผลจะเปลี่ยนอินพุตและแสดงสิ่งที่อยูบนหนา
จอโดยอัตโนมัติ 
โดยที่คุณไมตองเปลี่ยนอินพุตดวยตนเอง

SmartPower
ความเขมของแบ็คไลทสามารถควบคุมไดและตั้
งคาลวงหนาไดโดยระบบ 
เพื่อลดการใชพลังงานไดสูงสุดถึง 50% 
ซึ่งจะชวยลดคาใชจายของพลังงานไดมาก

SmartPlayer
เปลี่ยน USB 
ของคุณเปนอุปกรณสื่อประชาสัมพันธดิจิตอลที 
คุมคาอยางแทจริง เพียงแคบันทึกเนื้อหาของคุณ 
(วิดีโอ เพลง รูปภาพ) ใน USB 
แลวเสียบเขากับจอแสดงผล 
สรางรายการเลนและตั้งเวลาเลนเนื้อหาผานเม
นูบนหนาจอ 
แลวเพลิดเพลินกับรายการเลนที่คุณสรางเองได 
ทุกที่ทุกเวลา
75BDL3000U/00

ไฮไลต
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 74.5 นิ้ว / 189.3 ซม. 
• เทคโนโลยีหนาจอ (Panel): IPS
• ความละเอียดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด: 3840 x 

2160 @ 60Hz
• ความสวาง: 410 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 1200:1
• อัตราความเปรียบตางไดนามิค: 500,000:1
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.429 x 0.429 มม.
• สีในการแสดงผล: 1073 ลาน
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion pull 

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

• ความละเอียดจอ: 3840 x 2160
การเชื่อมตอ
• อินพุตวิดีโอ: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort 

(1.2), DVI-D, HDMI (x3), Component (RCA), 
Composite (RCA)

• เอาตพุตวิดีโอ: DisplayPort
• อินพุตเสียง: แจ็ค 3.5 มม., เสียงซาย/ขวา (RCA)
• เอาตพุตระบบเสียง: แจ็ค 3.5 มม., 

ชองเสียบลําโพงภายนอก, SPDIF
• การควบคุมภายนอก: แจ็ค 2.5 มม. RS232C (เขา/

ออก), RJ45, แจ็ค 3.5 มม. IR (เขา/ออก)
• การเช่ือมตออื่นๆ: AC-out, OPS, USB
ขนาด
• ความกวางของขอบจอ: 12.50 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1676.60 x 955.00 x 73.80 มม.
• ขนาดเครื่อง (นิ้ว) (กวาง x สูง x ลึก): 

66.01 x 37.60 x 2.91 นิ้ว
• ขาตั้ง VESA: 600 x 400 มม., M8
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 53.3 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (ปอนด): 117.51 lb
• ความสูง Smart Insert: 300 มม.
• ความกวาง Smart Insert: 250 มม.
สะดวกสบาย
• การติดตั้ง: แนวนอน (16/7)
• สามารถควบคุมเครือขายได: RS232, HDMI 

(หนึ่งสาย), LAN (RJ45)
• Signal Loop Through: RS232, DisplayPort, IR 

Loopthrough

• ฟงกชันประหยัดพลังงาน: Smart Power
• สัญญาณการควบคุมระยะไกล: ล็อคการทํางานได
• การควบคุมแปนพิมพ: ซอนไว, ล็อคการทํางานได
• งายตอการติดตั้ง: Smart insert
• อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ: 

ที่จับเพื่อการเคลื่อนยาย
• ฟงกชันรักษาหนาจอ: Pixel shift ความสวางต่ํา
• ภาพซอนภาพ: PIP
• คุณภาพของภาพ: ระบบควบคุมสีขั้นสูง
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
• การใชพลังงาน (ทั่วไป): 197 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.5W
เสียง
• ลําโพงภายในตัว: 2 x 10W (RMS)
สภาพแวดลอมในการทํางาน
• ชวงอุณหภูมิ (การทํางาน): 5 ~ 40 °C
• ชวงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20 ~ 60 °C
• ความชื้นสัมพัทธ: 20 ~ 80 %
• MTBF: 50,000 ช่ัวโมง
• ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล: 0 ~ 3000 ม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายไฟ AC, 

แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, รีโมทคอนโทรล, 
คูมือผูใชแบบแผน CD-ROM, สายเคเบิล RS232, 
สาย HDMI

• อุปกรณเสริมตางๆ: HDBaseT OPS Receiver 
(CRD25), IR Light Motion Sensor (CRD41)

อุปกรณเบ็ดเตล็ด
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, 

อิตาลี, โปแลนด, รัสเซีย, สเปน, ตุรกี, จีน 
(แผนดินใหญ), จีน (ไตหวัน), อาระบิก, ญ่ีปุน, 
โปรตุเกส

• การอนุมัติตามกฎขอบังคับ: CE, UL/cUL, CCC, C-
Tick, RoHS, GOST, FCC, Class A

• รับประกัน: รับประกัน 3 ป
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• เลนเสียงผาน USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, 

M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
• แสดงรูปภาพผาน USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
• เลนวิดีโอผาน USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, 

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