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diet vairāk, izmantojot makam draudzīgu, brīvstāvošu profesionālu televizoru. Intuitīvais 
ND risinājums ļauj vienkārši izvietot un pārvaldīt savienotus displejus. Izbaudiet 

nkāršu, zibens ātru uzstādīšanu un ekrāna sveiciena lapu, kas ir viegli ieprogrammējama.

Vienkārša iestatīšana. UZLABOTA veiktspēja
• CMND & Control funkcija: vienkārša televizora uzturēšana
• Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas
• Esiet redzami. Marķējiet televizora lietotāja saskarni ar savu logotipu
• Tūlītēja sākotnējā USB klonēšana. Ātra profesionālo televizoru konfigurēšana
• Jaukta kanālu karte, kurā var apvienot analogos un digitālos kanālus
• USB automātiskā atskaņošana. Mūzika, filmas un cits saturs

Izmaksu ziņā efektīvs risinājums
• 3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem
• Daudzvalodu klientu atbalsts

Ilgtspējīgs un drošs
• Mazs enerģijas patēriņš



 CMND&Control
CMND & Control funkcija ļauj konfigurēt un 
uzstādīt televizorus attāli no vienas centrālās 
vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās 
telpas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus 
ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc 
samaksas
Jums pieejami dažādi risinājumi satura 
piedāvāšanai par samaksu – gan samaksas 
piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās 
noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice 
ir integrēt s risinājums, kas ļauj skatītājiem 
piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, 
izmantojot kodu vai karti.

Lietotāja saskarnes marķēšana ar zīmolu
Jūsu Philips profesionālajam televizoram ir 
skaidra un viegli lietojama lietotāja saskarne, ko 
varat pielāgot sava zīmola vajadzībām. Vienkārši 
pievienojiet izvēlnei savu logotipu vai individuāli 
pielāgotu fonu, lai palielinātu sava zīmola 
redzamību.

Tūlītēja sākotnējā USB klonēšana.
Nodrošina iespēju viegli kopēt visus 
programmēšanas un kanālu programmēšanas 
iestatījumus no viena televizora citos 
televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. 
Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus 
visos televizoros un būtiski samazina 
instalēšanas laiku un izmaksas.

Jaukta kanālu karte
Viens integrēts digitālo un analogo kanālu 
saraksts. Tas ļauj viesiem nemanāmi pārslēgties 
starp analogajiem un digitālajiem kanāliem.

USB automātiskā atskaņošana.
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB 
atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju 
vai citu multivides ierīci pie televizora USB 
porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un 
klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna 
satura pārlūku.
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• Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, 
Attēls/displejs
• Displejs: LED Full HD, D-LED
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 43 colla / 108 cm 
• Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
• Spilgtums: 250 cd/m²
• Skata leņķis: 178º (A) / 178º (P)

Audio
• Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W
• Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
• Skaņas dati: AVL, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, 

Incredible Surround, Dolby MS10

Dizains
• Krāsa: Melna

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 

1080p60)
• Analogā televīzija: PAL, SECAM
• Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Aizmugurējais savienojums
• Antena: IEC-75
• HDMI1: ARC, HDMI 1.4
• HDMI2: HDMI 1.4
• Digitālā audio izeja: Optika
• DVI audio ieeja: Mini spraudnis
• VGA ievade: 15 kontaktu D-sub
• SCART: CVBS, RGB

Sānu savienojums
• Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2
• Austiņu izeja: Mini spraudnis
• USB1: USB 2.0

Savienojamības uzlabojumi
• HDMI: ARC (HDMI1)
• EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/

demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas 
gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība

• SCART: Scart savienojums

Funkcijas
• Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

Teleteksts, Subtitri
• Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls, 

pārbīde, Neatkarīga skaļuma vadība
• Lokālā vadība: Kursorsvira

Viesnīcas funkcijas
• Viesnīcas režīms: Kursorsviras vadības bloķēšana, 

Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes 
bloķēšana, Skaļuma ierobežošana

• Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/
MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana

• CMND&Control: Attālā pārvaldība, izmantojot RF, 
TV grupas pārvaldība, Bezsaistes iestatījumu 
redaktors, Bezsaistes kanālu redaktors

• Jūsu zīmols: Sveiciena logotips, Pielāgojams sākuma 
ekrāns

• Ienākumu veicināšana: MyChoice
• Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: 

Tūlītēja klonēšana, izmantojot USB/RF
• Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, 

Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
• Pulkstenis: Tumsā izgaismota tālv. pults poga, 

Ekrāna pulkstenis
• Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu 

redaktors
• Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas 

bloķēšana
• Jaudas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
• Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēla stils, 

Attēls, pārbīde, Skaņas stils, Skaļums, Izvēlnes 
valoda

• Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie 
nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa 
noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana, 
Tumsā izgaismota pulksteņa poga

• Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, 
Kensington slēdzene

• Valodas: Viesu valodas vadība

Slimnīcas funkcijas
• Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas 

tālvadību
• Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga 

galvenā skaļruņa izslēgšana, Austiņu uztveršana
• Drošība: II klases dubulta izolācija, Liesmu izturīgs

Multivide
• Multivides savienojumi: USB
• Video atskaņošanas atbalsts: Formāti: H.264/

MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Konteineri: 
AVI, MKV

• Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, SSA SUB, 
TXT, ASS
WMA (no v2 līdz v9.2)
• Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF
• Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 

60Hz

Piederumi
• Iekļauts: Malas statīvs, 2 x AAA baterijas, Strāvas 

vads, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un 
drošības brošūra, Tālvadības pults 22AV1903A/12

• Papildus: Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, 
Slimnīcas tālvadība 22AV1604B/12, Iestatījums 
tālvadībai 22AV9574A/12

Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 

Hz
• Energoefektivitātes klase: D
• EPREL reģistrācijas numurs: 345117
• ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 34 W
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
• Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, 

Automātisks izslēgšanas taimeris
• Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

970 x 563 x 78⁄84 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

970 x 581 x 212 mm
• Produkta svars: 7,2 kg
• Produkta svars (+ statīvs): 7,3 kg
• Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 200 x 200 

mm, M6
•
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* Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlētā uzstādījuma.
* Standarta enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā, mērīts atbilstoši 

IEC62087 2. izd. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no 
televizora lietojuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam 
nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem 
izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
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