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ed innebygget Chromecast og Netflix
dieSuite er utformet for en verden som endrer seg raskt og har en rekke avanserte 
oblingsfunksjoner og allsidige konfigurasjonsinnstillinger. Innebygget Chromecast gjør strømming 
kt og enkelt, mens Android™ og Google Play Store gir ubegrensede muligheter.

Klar for alt
• Innebygd Chromecast™ for enkel innholdsdeling
• Integrert Netflix med egen fjernkontrollknapp
• Tilgang til Google Play Store for apper og medier
• Google Assistant™ gir raskere og smartere kontroll
• Android-oppdateringer gir den nyeste funksjonaliteten
• Brukergrensesnitt som kan tilpasses, for egendefinerte logoer og farger
• Visning av analog klokke i av-modus

Kraft for flere muligheter
• Instant Initial Cloning for raskere installering
• Betjen, overvåk og vedlikehold med CMND & Control
• Opprett egendefinerte opplevelser med CMND & Check-in
• Installer og administrer apper eksternt med AppControl



 Drevet av Android
De Android-drevne Philips Professional-
skjermene er raske, allsidige og 
brukervennlige. Skjermene er optimalisert for 
Android-apper, og du kan installere webapper 
direkte på skjermen. Automatiske 
oppdateringer sørger for at appene er 
oppdatert.

Innebygd Chromecast
Gir deg umiddelbar, sikker trådløs visning av 
filmer, presentasjoner med mer fra 
smartenheter (mobiltelefoner, bærbare PC-er 
og nettbrett) i opptil 4K-oppløsning. 
Chromecast er rimelig, krever ingen ekstra 
maskinvare og er trygg til profesjonell bruk. 
Brukerne kan bare trykke på Chromecast-
ikonet på mobilenheten for å starte strømming 
av innhold fra hundrevis av cast-aktiverte apper 
– mobilenheten deres blir fjernkontrollen.

Tilgang til Google Play Store
Med full tilgang til hele Google Play Store er 
det enkelt å legge til apper, spill, musikk, filmer 
med mer på Philips Professional-skjermen din. 
Nye forretningsverktøy og ekstra 
underholdningsalternativer legges til i 
katalogen daglig, slik at du alltid har tilgang til 
de nyeste globale trendene.

Brukergrensesnitt som kan tilpasses
Philips MediaSuite har et tydelig og 
brukervennlig brukergrensesnitt (UI) som du 
kan tilpasse med egne merkenavn. Du kan 
enkelt legge til logo og farger i søkefeltet for å 
øke synligheten til merkevaren din.

AppControl
Ta fullstendig sentralisert kontroll over de 
installerte appene på Philips Professional-
skjermene dine. Med AppControl kan du 
installere, slette og administrere apper på 
utvalgte skjermer eller hele nettverket ditt. 
Dette gir deg muligheten til å tilby tilpassede 
opplevelser til gjestene og kundene dine, 
uansett hvor mange skjermer du 
administrerer.

CMND & Control
Drift skjermnettverket via en lokal tilkobling 
(LAN eller RF). CMND & Control gir deg 
muligheten til å utføre viktige funksjoner, som 
å oppdatere programvare og innstillinger og 
overvåke skjermstatus. CMND & Control gjør 
det enkelt å administrere flåten din – enten du 
administrerer én eller flere TV-er.

CMND & Check-in
Få de besøkende til å føle seg velkommen. Med 
CMND & Check-in kan du bruke individuell 

informasjon, for eksempel navnet og språket 
som brukes, til å lage en tilpasset opplevelse. 
Enten du legger til spesielle detaljer for 
hotellets gjester, strømlinjeformer 
faktureringsprosessen eller tilbyr pakker med 
flere kanaler.

Integrert Netflix
Med integrert Netflix-tilgang er det enklere, 
raskere og mer praktisk å se de nyeste filmene 
og programmene. Det er ikke behov for 
eksterne mediespillere eller satellitt-TV, noe 
som bidrar til å holde driftskostnadene nede 
med mindre kabelrot, samtidig som du 
opprettholder en moderne stil. En egen 
Netflix-knapp på fjernkontrollen gir 
umiddelbar tilgang for effektiv bruk. Vilkår 
gjelder for Netflix-aktivering.

Google Assistant™
Du får talekontroll og raskere svar med den 
valgfrie fjernkontrollen for Google Assistant™ 
(22AV2025B/00). Åpne YouTube. Skru opp 
volumet. Spill av favorittsangene, og få all 
informasjonen du trenger, for eksempel 
væroppdateringer, arrangement og til og med 
muntlige oversettelser på et øyeblikk. Med 
Google Assistant™ er mulighetene uendelige.
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• HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2 VC1, HEVC, Beholdere: AVI, MKV, VP9
Bilde/skjerm
• Skjerm: 4K Ultra HD LED
• Diagonal skjermstørrelse: 75 tommer / 189 cm 
• Paneloppløsning: 3840 x 2160p
• Lysstyrke: 400 cd/m²

Lyd
• Lydeffekt: 20 (2 x 10) W
• Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
• Høyttalerutgang til badet: 1,5 W mono 8 ohm
• Lydfunksjoner: DTS-HD, Dolby Atmos-

kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio 
Sound

Formgivning
• Farge: Antrasittgrå
• Materiale: Aluminiumsramme

Android-TV
• Minnestørrelse (Flash): 16 GB*
• Operativsystem: Android TV™
• Forhåndsinstallerte apper: Netflix*, YouTube, 

Google Play Store*, Filmer fra Google Play, Spill fra 
Google Play, YouTube Music

Tuner/mottak/overføring
• Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (opptil 

2160p60)
• Analog TV: PAL
• IP-avspilling: Multicast, Unicast, HLS, OTT App-

kanaler

Trådløs tilkobling
• Trådløst LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Tilkoblingsmuligheter på siden
• Felles grensesnittspor: CI+ 1.3.2
• USB1: USB 3.0
• Hodetelefonutgang: Mini-jack
• HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Tilkoblingsmuligheter nederst
• Ekstern strøm: 12 V, maks. 1,5A
• Ethernet (LAN): RJ-45
• Antenne: IEC-75
• Høyttalerutgang til badet: Mini-jack
• Fjernstyring: RJ-48
• USB2: USB 2.0
• HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Forbedring av tilkoblingsmuligheter
• HDMI: ARC (alle porter), Automatisk valg av 

inngang
• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-

standby, RC-gjennomstrømming, 
systemlydkontroll

• RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

Hotellfunksjoner
• Deling: Innebygd Chromecast Ultra, Sikker deling, 

Nettverksadministrert deling
• Merket ditt: Tilpassbar startskjerm, Tilpassbar 

velkomst-app, Plasseringsnavn (Geonames ID), 
CMND&Create, Egendefinert dashbord 
(HTML&APK)

• Anvendelighet: Google Assistant*, Pålogging til 
Google-konto, Værmelding, > 40 menyspråk som 
støttes, Klokke i AV-modus, Tema-TV, Vekkerur, 
Sleep Timer

• Kommando og kontroll: Frakoblet kanalredigering, 
Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring 
over IP/RF, TV Group-administrering, Lokale 
oppdateringer via USB, Instant Initial Cloning

• CMND&Check-In: Gjestenavn, Gjestespråk, 
Meldinger, Bill on TV, Hurtigkasse

• Fjernkontroll: Lite batteri-indikasjon, Lås for 
fjernkontrollens batterideksel

• Kontroll: AppControl, JEDI Native Android TV 
Control, JSON API for TV-kontroll (JAPIT), Serial 
Xpress-protokoll, Crestron Connected, Joystick

• Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth 
Streaming, Securemedia

• Effektkontroll: Hurtigstartmodus, Automatisk 
påslåing, Automatisk avslåing

• Generering av inntekter: MyChoice
• Hotellmodus: Innstilling for påslåing, 

Volumbegrensning, Lås for installasjonsmeny, 
Menylås, Kontrollås via joystick, Fengselsmodus

Funksjoner for helsevesen
• Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibelt med 

ringesystem for pleier
• Anvendelighet: Beroligende prat, Uavhengig 

overordnet demping av høyttaler
• Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

Multimedia
• Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / 

MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
• Tekstformater som støttes: SRT, SMI, TXT
• Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV, 

WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
• Bildeformater som støttes: JPG, PNG, BMP, GIF

Støttet skjermoppløsning
• Tuner: Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz, T2 

HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz
• USB, LAN: HEVC: opptil 3840 x 2160 ved 60 Hz, 

Andre: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
• HDMI: Opptil 3840 x 2160p ved 60 Hz

Tilbehør
• Inkludert: Hygienisk RC 22AV2226A, 2 x AA-

batterier, Nettledning, Garantibevis, Brosjyre om 
regelverk og sikkerhet

• Valgfritt: Enkel RC 22AV1601B/12, Ekstern klokke 
22AV1860A/12, DOCSIS-kabelmodem 
22AV1970A, Oppsett RC 22AV9574A/12, PDS 
VESA-bordstativ

Drift
• Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
• Energimerkeklasse: E
• EPREL-registreringsnummer: 943619
• EUs energimerke for strøm: 105 W
• Effektforbruk i standby: < 0,3W
• Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Timer for 

automatisk avslåing, Lyssensor
• Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 1670 x 960 x 68/

83 millimeter
• Produktvekt: 32,3 kg
• Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm, M8
•
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* Netflix: Bestemte vilkår gjelder som må godkjennes og brukes for å 
aktivere appen.

* Google Cast krever tilgang til Google-servere.
* Tilgjengeligheten av Google Assistant avhenger av innstillingene for 

land og språk. Hvis du vil bruke Google Assistant, må du bruke en 
fjernkontroll med talefunksjon.

* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av 
integrator.

* Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden 
fungerer som de skal.

* Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens 
forhåndkonfigurering

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til 
IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan 
TV-en brukes.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Android, Google Play og Chromecast er varemerker som tilhører 
Google LLC

http://www.philips.com

