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Nagyszerű érték modern kialakításban

vékony és energiatakarékos LED-technológiával
Ezzel a vékony és energiatakarékos Hospitality LED LCD TV-vel a digitális televíziózás 
valamennyi előnyét élvezheti. A vendégei prémium tartalmat vásárolhatnak, a legújabb 
távvezérlési technológia pedig biztosítja az egyszerű telepítést.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
• MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
• SmartInstall az egyszerű távoli üzembehelyezéshez és karbantartáshoz
• Integrált csatlakoztató panel
• Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód

Differenciált élmény a vendégeknek
• SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő szállodai információs oldalakhoz, offline módban is
• Kiegészítő fejhallgatócsatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
• ThemeTV Lite az egyszerű csatornaválasztáshoz

Fenntartható és biztonságos
• Alacsony áramfogyasztás
• Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
• A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg



 MyChoice kompatibilis
A MyChoice segítségével egyszerűen és 
alacsony költségek mellett kínálhat 
vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, 
ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre 
fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált csatlakoztató panel
Az integrált csatlakoztató panelen keresztül 
vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső 
csatlakoztató panel használata nélkül 
csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

LED

Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED 
világítástechnológia figyelemfelkeltő 
minimalista kialakítással, pompás 
képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb 
energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-
es világítási rendszerek nem tartalmaznak 
veszélyes anyagokat. Így a LED 
háttérvilágítással a következő előnyökben lehet 
része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, 
hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk 
színek.

Környezetbarát kialakítás
A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának 
elválaszthatatlan része. A Philips TV-
készülékek tervezése az EcoDesign elvek 
mentén történik: ezek célja a környezetre 
gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb 
fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a 
kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve 
a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság 
révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból 
készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai 
azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal 
érintkezve olykor növelik a külső források 
miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-
készülékek nem növelik azt.

ThemeTV Lite
A Theme TV olyan speciális felhasználói felület, 
melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva 
könnyen, interaktív rendszer használata nélkül 
megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és 
a szállodai információkat.

Zöld gomb
A Zöld gomb segítségével a vendégek még 
több energiát takaríthatnak meg a TV 
használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak 
nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, 
illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt 
rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a 
vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb 
lehetőséget a hotel működési költségeinek 
csökkentésére.

SmartInstall
A SmartInstall révén könnyedén 
üzembehelyezheti és karbantarthatja TV-

készülékeit. Egy egyszerűen használható webes 
eszköz segítségével távolról, anélkül 
konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-
készülékeit, hogy bármelyik szobába be kellene 
mennie! Ezzel időt takarít meg és biztosítja 
vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a 
szálloda információs oldalainak frissítéséről 
vagy új csatornák beüzemeléséről, a 
SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo
A SmartInfo lehetővé teszi, hogy a szállodai 
információs rendszeren keresztül tájékoztassa 
vendégeit a szállodával vagy a várossal 
kapcsolatos információkról. Vendégei 
hozzáférhetnek a szálloda információs 
oldalaihoz, melyeket rendszeresen módosíthat, 
és a szálloda legújabb fejlesztéseinek 
köszönhetően könnyedén naprakész 
információkkal láthatja el vendégeit.

Energia
A Philips évek óta dolgozik azon, hogyan 
csökkenthetné termékei energiafogyasztását. 
Ennek eredményeként a legtöbb Philips termék 
zöld energiacímkével rendelkezik. Minél 
zöldebb a címke, annál alacsonyabb az 
energiafogyasztás és a villanyszámla, valamint 
annál környezetbarátabb a termék.
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• Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, 
Kép/Kijelző
• Kijelző: LED HD TV
• Átlós képernyőméret: 19 hüvelyk / 48 cm 
• Képformátum: 16:9
• Panel felbontása: 1366 x 768p
• Fényerő: 250 cd/m²
• megtekintési szögtartomány: 170º (H) / 160º (V)
• Kép javítása: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es 

Perfect Motion Rate
• Dinamikus képernyőkontraszt: 150 000:1
• Színes készülékház: Fekete

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
• Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 

1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, 

DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
• TV-rendszer: PAL, SECAM
• Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W (2 x 3 W)
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Incredible Surround, Magas/mély hangok 
szabályozása, Tiszta hangzás

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• USB csatlakozók száma: 1
• HDMI-csatlakozások száma: 3
• Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenlét, Távvezérelt áthurkolás, 
Rendszer-hangvezérlés

• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató 
kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Általános 
interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet 
(koaxiális)

• HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna
• AV csatlakozók száma: 1
• Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel 

üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), 
PLL digitális hangolás, Automatikus 
csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-
beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-
beállítások másolása USB-n keresztül, TV-
beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül, 
Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos 
menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása

• Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), 
On Screen Display, Programlista, Oldalsó 
kezelőszervek, Grafikus kezelői felület

• Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő 
üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, 
Elalváskapcsoló

• Interaktív szállodai funkciók: Automatikus 
csatornafrissítés blokkolása, MyChoice, ThemeTV 
Lite

• Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus 
műsorfüzet, alblokk

• Óra: Elalváskapcsoló
• Teletext: 1000 oldalas Smart Text
• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 

programfüzet, Mostani + következő EPG
• Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film 

széthúzása,14:9, Film széthúzása,16:9, Széles 
képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom 
képnagyítás, automatikus formátum

• Távvezérlő típusa: 22AV1108A (RC6)
• Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, 

akkumulátoros lopásgátló védelem
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető 
firmware

• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár
• Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB 

útján

Egészségügy
• Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
• Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő 

hangszóró némítása
• Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
MPEG-1, MPEG-2, Formátumkonténerek: AVI, 
MKV, MPEG-4, WMV9/VC1

• Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
• Képlejátszási formátumok: JPEG

Tápellátás
• Tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
• Éves energiafogyasztás: 30 kWh
• Készenléti fogyasztás: <0,3 W
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 20 W

Környezetvédelmi adatok
• Biztonság: Lángálló ház
• Energiatakarékos készenléti üzemmód
• SmartPower Eco

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

447 x 285 x 45 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

447 x 323 x 132 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

500 x 365 x 126 mm
• Termék tömege: 2,75 kg
• Termék tömege (+állvány): 2,98 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 3,6 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 75 x 75 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a 

távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, 
Garancialevél

• Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító 
távvezérlő

•
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