
 

 

Philips Signage Solutions
Multi-Touch дисплей

24 инча
Работещ с Android
Докосване от няколко 
потребителя

24BDL4151T
Ново ниво на взаимодействие

с 24" сензорен дисплей, работещ с Android™
Подобрете и персонализирайте взаимодействията си с този удобен, 10-точков 
сензорен екран

Превъзходно взаимодействие с аудиторията
• Привличайте клиенти с интерактивен екран
• Вградената камера, микрофонът и високоговорителите подобряват вашето съобщение

Иновативни решения за всяко приложение за обозначаване
• Лесно инсталиране с PoE+ позволява подаване на информация и мощност
• Вградени WiFi и Bluetooth за лесно свързване
• Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание с вътрешна памет
• Персонализирайте, запазвайте и изпълнявайте свои собствени приложения с 
операционна система с отворен код

Максимално въздействие на посланието ви
• Свързвайте и показвайте вашето съдържание чрез интернет
• Управлявайте настройките на няколко дисплея със CMND & Control
• Създавайте и актуализирайте съдържание със CMND & Create



 Вградени Wi-Fi и Bluetooth
Комуникирайте безжично с интегрирането 
на Wi-Fi и Bluetooth или опростете 
контрола върху съдържанието чрез 
изтегляне на съдържание безжично.

Интерактивност чрез сензорна 
система
Чрез силата на допира е достъпно напълно 
ново ниво на интерактивност. С 
проектираната капацитивна сензорна 
технология този 10-инчов дисплей предлага 
предна част без рамка, допълнена с 5 
едновременни сензорни точки. Така 
потребителите могат да взаимодействат с 
вашия бизнес по нови, динамични начини

Работещ с Android
С Android, интегриран в този сензорен 
дисплей, можете да работите с най-
развитата операционна система. Можете 
просто да започнете да използвате 
предварително инсталирани приложения в 
рамките на няколко минути. Или можете да 
се възползвате от неговата база с отворен 
код и да променяте, персонализирате и 
запазвате собствените си приложения 
директно в паметта на дисплея. Той ви 
позволява да персонализирате личния си 
стартиращ екран. Също така можете да 
използвате вградения планировчик за 
разпределяне на приложенията и 
съдържанието си в зависимост от частта от 
денонощието.

Вътрешна памет

Запазвайте и възпроизвеждайте съдържание 
с вътрешна памет. Качвайте мултимедията 
си на дисплея и възпроизвеждайте 
съдържанието незабавно. Тъй като работи в 

съчетание с вътрешния браузър, тя служи 
също като кеш за памет при поточно 
предаване на онлайн съдържание. Ако 
мрежата не работи, вътрешната памет 
поддържа изпълнението на съдържание, 
като възпроизвежда кеширана версия на 
съдържанието, гарантирайки наличието на 
мултимедия дори при липса на връзка с 
мрежата.

Вградена камера
Този 24-инчов дисплей е снабден с камера, 
микрофон и високоговорители. В 
зависимост от приложението и случая на 
употреба тези функции ви позволяват да го 
използвате в различни среди. Можете да го 
използвате като защитно устройство с 
разпознаване на лице или да подобрите 
рекламните си приходи с персонализирани 
алгоритми. Използвайте го като огледало за 
гримиране в козметичната среда на дребно 
с виртуални приложения. Можете да го 
използвате и за AV комуникация като 
видеоконферентна система в корпоративна 
среда.

Power over Ethernet (PoE+)
Опростете инсталацията с технологията 
PoE+. С помощта на тази технология 
захранване и свързаност могат да се 
доставят през една Ethernet линия. Това 
позволява опростено свързване, тъй като 
няма нужда от захранващ адаптер. 
Дисплеите могат да се инсталират в малки, 
трудно достъпни места, което помага да се 
осигури по-гъвкава и адаптируема среда за 
представяне. А за тези, които предпочитат 
да не използват Power-over-Ethernet, в 
опаковката е включен захранващ адаптер.

SmartBrowser 2018 v2
Свързвайте и управлявайте вашето 
съдържание, базирано на облак, с 
интегрирания HTML5 браузър. Използвайки 

браузъра, базиран на Chromium, 
проектирайте своето съдържание онлайн и 
свързвайте един дисплей или цялата си 
мрежа. Просто свържете дисплея с 
интернет чрез Wi-Fi или RJ45 кабел и се 
насладете на списъците за изпълнение, 
които сте създали сами.

CMND & Create

Проектирайте и създавайте завладяващо 
съдържание със CMND & Create, мощен 
инструмент за мултимедийно производство. 
С интерфейс, в който можете да плъзвате и 
пускате елементи, предварително заредени 
шаблони и интегрирани приспособления ще 
можете да впечатлите клиентите си със 
забележително съдържание. Налично в 
режими за портрет и пейзаж.

CMND & Control

Със CMND & Control лесно управлявате 
няколко дисплея в централно 
местоположение. Със следене на дисплеите 
в реално време, настройки и софтуерни 
актуализации от отдалечено място и 
възможността за персонализиране и 
конфигуриране на няколко дисплея 
едновременно, като например дисплеи на 
видеостени или табла с менюта, 
управлението на вашият набор от дисплеи 
никога не е било по-лесно.
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Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 23,6 инч / 59,94 
см 

• Оптимална разделителна способност: 1920 x 
1080

• Яркост: 250 кандела/м²
• Съотношение на контраста (типично): 1000:1
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Време на отговор (типично): 5 мс
• Зрителен ъгъл (п / п): 170 / 160 градуса
• Цветове на дисплея: 16,7 млн.
• Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
• Качество на картината: Авангардно управление 
на цветовете

Интерактивност чрез сензорна 
система
• Технология "Докосване от няколко 
потребителя": Проектирани капацитивни

• Защитно стъкло: 1,5 мм предпазно закалено 
стъкло

• Точки на докосване: 10 точки на едновременно 
докосване

Операционна система
• Операционна система: Android 7.1.2

Вътрешен плеър
• Процесор: RK3399
• Памет: 4GB DDR3
• Слот за microSD карта: Micro SD ver2.0 (SD/

SDHC карта до макс. 128 GB)
• Съхранение на вътрешната памет: 16 GB EMMC

Камера
• Камера: Вграден 2MP/1080P (1920 x 1080)

Звук
• Вградени високоговорители: 2 x 2 W

Комуникация
• Ethernet: 10Mbps/100Mbps/1GB /PoE
• Wi-Fi/WLAN: В корпуса IEEE802.11 b/g/n/ac 2,4/5 

GHz

Възможности за свързване
• Други връзки: micro SD, mPCIe, Micro USB (x1) 

(OTG)

• AV вход: HDMI x1
• AV изход: Жак 3,5 мм (L/R) x1, HDMI x 1 (само 
за Android)

• USB: USB 2.0, 1 бр., USB 3.0 x 1 w/бързо 
зареждане, USB-B за връзка с докосване( x1)

Комфорт
• Управление с клавиатурата: Скрито, С 
възможност за заключване

• Други удобства: G сензор за автоматично 
въртене

Захранване
• Мрежово захранване: DC20V±5%, 1,5 A
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <0,5 W

• Консумация (Обикн.): 25 W
• PoE + (Power over Ethernet): макс. 60 W (IEEE 

802.3at)

Одобрения от регулаторните органи/
Други
• Одобрения от регулаторните органи: IEC 60950 
клас A, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC Class A, GS, 
PSE, TUV, UL

• Гаранция: 3 години (където е приложимо)

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Aдаптер за 
електрозахранване с променлив ток

• Стойка: Настолна поставка (само пейзаж)

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): 0-45 °C
• Относителна влажност: при експлоатация:30% 

~ 80%, при съхранение:10% – 85% %
• Средно време между отказите: 50 000 час(а)
• Надморска височина: 0 ~ 3000 м
• Температурен диапазон (съхранение): – 

10~60 °C

Разни
• Езици на екранното меню: Арабски, Английски, 
Френски, Немски, Италиански, Японска, 
Полски, Испанска, Турски, Руски, опростен 
китайски, Традиционен китайски, Датски, 
Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, 
Шведски
Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

566,50 x 361,10 x 49,20 мм
• Тегло на изделието: 4,0 кг/8,82 lb
• VESA монтиране: 100 x 100 M4
• Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 

22,3 x 14,22 x 1,94 инч
• Ширина на рамката: 22,6 мм (ляво/дясно), 30,8 

(горе), 33,9 (долу)
•
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