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Prisvärd och med modern design

med energisnål LED-teknik
Med den energisnåla TV:n för hotellmiljöer får du en effektiv installation via USB-kloning 
och särskilda funktioner för hotellmiljöer som meny- och kontrollås.

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster
• LED-TV för bilder med suverän kontrast
• Låg strömförbrukning
• USB för multimedieuppspelning

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
• USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
• Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator
• En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
• Låsning av installationsmenyn
• Förhindra obehörig användning genom låsning av joystick-kontroller
• Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
• Perfekt anpassad för fängelser
• genomskinlig baksida som visar dolda material
A+



 LED-TV
Med LED-bakgrundsbelysningen får du låg 
strömförbrukning och vackra bilder 
tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig 
kontrast och levande färger

Välkomstsida

En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten 
slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan 
lätt anpassas vid installationen via en enkel 
välkomstbild i .png-format.

USB-kloning

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla 
programmerings- och 
kanalprogrammeringsinställningar från en TV 

till andra på mindre än en minut. Funktionen 
säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater 
och minskar installationstiden och -
kostnaderna betydligt.

Fängelseläge
Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med 
en särskild fängelselägesinställning för att kunna 
kontrollera kommunikationen. I det här 
avancerade säkerhetsläget kan vissa 
inställningar som inte efterfrågas på anstalter 
stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk 
programguide, undertext och USB-portar.

Genomskinlig baksida
genomskinlig baksida där dolda material i TV:n 
syns. Anpassad för anläggningar som fängelser 
och häkten.

USB (foton, musik, video)

Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-
minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller 
någon annan multimedieenhet till USB-porten 
på TV:n och ta del av foton, videor och musik 

med den användarvänliga innehållsläsaren på 
skärmen.

En kombinerad kanallista
En inbyggd kanallista för digitala och analoga 
kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla 
mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll
Med avancerad volymkontroll du kan installera 
TV:ns startvolym och fördefiniera 
volymintervallet för TV:n så att den inte kan 
vara på för högt eller störa gäster i rummen 
bredvid.

Låsning av joystick-kontroller
Genom att avaktivera eller aktivera låsning av 
joystick-kontroller kan administratören 
förhindra obehörig joystick-användning av 
TV:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas 
övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn
Förhindrar obehörig åtkomst till installations- 
och konfigurationsinställningar, för att ge 
maximal bekvämlighet till gäster och förhindra 
onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning
Philips TV-apparater är designade för att 
minimera strömförbrukningen. Det minskar 
inte bara miljöpåverkan utan sänker även 
driftskostnaderna.
19HFL2819P/12

Funktioner
Professionell LED-TV
19-tums Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

WelcomePage PrisonMode



Bild/visning
• Teckenfönster: LED-TV med HD
• Diagonal skärmstorlek: 19 tum / 47 cm 
• Bildförhållande: 16:9
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Synfältsvinkel: 178º (H)/178º (V)
• Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR 

(Perfect Motion Rate)

Ljud
• Ljuduteffekt: 5 (2x2,5) W
• Högtalare: 2,0, Nedåtriktade
• Ljudfunktioner: Equalizer, Balans, AVL

Design
• Färg på frontstycket: Svart
• Funktioner: Genomskinlig baksida

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-T/C
• Analog TV: PAL, Secam

Bakre anslutningar
• Antenn: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.3
• Digital ljudutgång: Koaxial (SPDIF)
• SCART: CVBS, RGB, SVHS
• VGA-ingång: 15-stifts D-sub

Sidoanslutningar
• Common Interface-fack: CI+ 1,3
• AV-ingång: CVBS + V/H (cinch)
• Hörlur ut: Miniuttag
• USB1: USB 2.0

Funktioner
• Digitala tjänster: 8d EPG, MHEG, Text-TV
• Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil

Hotellmiljöfunktioner
• Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, 

Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning
• Fängelseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/

USB/EPG/undertextlås
• Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
• Kloning och uppdatering av fast programvara: via 

USB
• Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Vakna 

på kanal
• Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av 

kanaler
• Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
• Stöldskydd: Batteristöldskydd, Kensington-lås

Funktioner för hälsovårdsmiljöer
• Kontroll: Multifjärrkontroll
• Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia
• Multimedieanslutningar: USB
• Videouppspelning som stöds: Behållare: AVI, MKV, 

Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4

• Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB
• Musikformat som stöds: MP3, AAC
• Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
• Funkt. för videoupplösning på USB: Upp till 1 920 x 

1 080P@30 Hz

Tillbehör
• Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 x AAA-

batterier, Broschyr med juridisk information och 
säkerhetsinformation, Bordsstativ, Garantibevis

• Tillval: Konfiguration RC 22AV8573/00

Effekt
• Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
• Energiklass: A+
• EU-energimärkning, effekt: 14 W
• Årlig strömförbrukning: 20 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
• Strömsparfunktioner: Ekoläge
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 451 x 296 x 35/

43 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

451 x 331 x 134 mm
• Produktvikt: 2,6 kg
• Produktvikt (+stativ): 2,8 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 75 x 75 mm, M4
•
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* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs 
av integratorn.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den 
faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 
där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

http://www.philips.com

