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Flat TV Hospitality

cu tehnologie Wireless Cloning pentru instalare rapidă
Compact, suplu şi elegant. Acest televizor LCD de 15 de inci pentru industria hotelieră 
oferă toate caracteristicile necesare satisfacerii oaspeţilor dvs., economisind timp şi 
reducând costurile pentru proprietarii de hoteluri.

Cel mai scăzut cost total de proprietate
• Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
• Blocare controale frontale/laterale
• Radio FM integrat
• Transformabil în televizor normal
• Blocarea meniului de instalare

Confort maxim pentru oaspeţi
• Limitarea volumului
• Programarea canalului de pornire

Experienţă de vizionare excelentă și confort maxim
• Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
• Filtrul 2D de tip pieptene crește claritatea imaginilor
• Virtual Dolby Surround, pentru o experienţă audio la nivel cinematografic
 



 Wireless SmartLoader
Asigură capacitatea de a copia ușor și fără 
cabluri toate setările programate de la un 
televizor la altele în mai puţin de un minut. 
Caracteristica asigură uniformitatea între 
televizoare și reduce semnificativ timpul și 
costurile de instalare.

Blocare controale frontale/laterale
Selectând în meniul de configurare opţiunea de 
blocare sau deblocare a accesului la 
controalele frontale sau laterale ale 
televizorului, se previne accesarea 
neautorizată a meniului televizorului, 
economisindu-se astfel timpul și efortul 
hotelierului pentru reinstalare.

Radio FM integrat
Radioul FM integrat oferă oaspeţilor un plus de 
confort fără investiţii suplimentare în receivere 
radio.

Transformabil în televizor normal
Înlocuiește cu ușurinţă funcţiile utilizate în scop 
comercial cu setările caracteristice 
televizoarelor de consum pentru vânzări After 
Market.

Blocarea meniului de instalare
Previne accesul neautorizat la setările de 
instalare și configurare, pentru a asigura un 
confort maxim oaspeţilor și pentru a evita 
costurile de reprogramare nenecesare.

Limitarea volumului
Această caracteristică predefinește intervalul 
de volum în care poate funcţiona televizorul, 
prevenind reglajele excesive ale volumului și 
evitând astfel deranjarea vecinilor.

Programarea canalului de pornire
Perfect pentru difuzarea în interior a 
reclamelor sau a canalelor de informaţii, 
permiţând afișarea unui canal predefinit la 
pornirea televizorului.

Crystal Clear III
Crystal Clear III combină o serie de 
îmbunătăţiri pentru a asigura o imagine mai 
bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, 
contrast dinamic, estompare a nuanţelor de 
albastru și amplificare a nuanţelor de verde 
pentru a obţine totdeauna culori cât mai 
naturale.

Filtru 2D de tip pieptene
Filtrul 2D de tip pieptene separă semnalul de 
crominanţă (culoare) de cel de luminanţă 
(luminozitate), procesându-le separat pentru a 
îmbunătăţi rezoluţia imaginii și a reduce la 
minim distorsiunile.

Virtual Dolby Surround
Virtual Dolby Surround este o tehnologie de 
procesare cu ajutorul căreia se pot obţine 
efecte avansate de sunet surround. Poate crea 
senzaţia de Dolby Pro Logic fără boxe 
posterioare suplimentare. Veţi avea parte de o 
experienţă TV completă.
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Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 15 inch / 38 cm 
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Tip ecran: LCD XGA Active Matrix TFT
• Rezoluţie panou: 1024 x 768 p
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 500:1
• Timp de răspuns (uzual): 16 ms
• Caracteristici superioare imagine: Filtru 2D de tip 

pieptene, Control activ, Caracteristici superioare 
culoare, Crystal Clear III, Scanare progresivă, 
Ajustare definiţie

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Unghi de vizionare (O / V): 140 / 125 grad

rezoluţie de afișare acceptată
• Formate video

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
832 x 624  75 Hz
1280 x 768  60 Hz

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Număr de canale presetate: 99
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF, FM
• Afișare tuner: PLL
• Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W
• Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată volum

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Număr de mufe SCART: 1
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio 

PC

Comoditate
• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep
• Ușor de instalat: Instalare automată canale (ACI), 

Autostore, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume 
program, Încărcare inteligentă wireless

• Ușor de utilizat: Radio FM, Control lateral, Control 
inteligent al imaginii, Control inteligent al sunetului

• Telecomandă: TV
• Tip telecomandă: RCFE05SMU00
• Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, 

Expandare 4:3
• Teletext: Smart Text (10 pagini)
• Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, 

Fast text
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 

Spaniolă
• Montare VESA: 100 x 100 mm
• Alte avantaje: Blocare Kensington

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: 110 - 240 V, 50/60 

Hz
• Consum: 42 W - funcţionare normală W
• Temperatură ambientală: 5° C - 40° C

Dimensiuni
• Culoare carcasă: Argintiu Silver Frost și panou 

frontal decorat negru Hi Gloss
• Dimensiuni set (L x Î x A): 375 x 337 x 62 mm
• Greutate produs: 4 kg
• Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 

375 x 375 x 169 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

454 x 391 x 215 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare, 

Telecomandă, Suport de tip masă, Manual de 
utilizare

• Accesorii opţionale: Wireless SmartLoader 
22AV1120
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