
 

 

Philips
Професионален LED LCD 
телевизор

19" EasySuite
LED DVB-T MPEG 2/4

19HFL3232D
Абсолютна надеждност за вашите гости
LED LCD телевизор Philips за хотели
С този съвременен, енергийно ефективен LED LCD телевизор за хотели можете да се 

възползвате от предимствата на цифровата телевизия. Гостите ви ще оценят топлото 

гостоприемство и превъзходното изживяване при гледане с този телевизор за хотели с 

професионално качество.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
• Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
• Вграден свързващ панел
• Заключване на менюто за инсталиране
• Приветствие на екрана на дисплея
• Програмируем канал за включване
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Усъвършенстван ЕСП и списък с канали
• Ограничаване на силата на звука
• Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
• Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия



 LED

Технологията за светодиодно осветление е 
най-авангардната съществуваща 
технология. В този телевизор се съчетават 
привлекателна минималистична 
конструкция със зашеметяващо качество на 
картината и в добавка най-ниското 
потребление на електроенергия в 
категорията. Друго екологично предимство 
е, че технологията за светодиодно 
осветление не използва опасни материали. 
Със светодиодното фоново осветление 
можете да се наслаждавате на ниско 
потребление на електроенергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

Съвместим с MyChoice
MyChoice е прост и евтин начин да 
предложите на гостите си първокласни 
телевизионни канали. При това, той 
генерира допълнителен поток от парични 
постъпления, който ви позволява да 
възстановите първоначалната си 
инвестиция за телевизора.

Приветствие
На екрана се появява приветствие при всяко 
включване на телевизора.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.

USB за възпроизвеждане на снимки и 
музика

USB портът позволява достъп до JPEG 
снимки и MP3 музика за повечето USB 
дискове (устройства клас USB памет). 
Включете USB устройството в слота 
отстрани на телевизора и отворете 
снимките и музикалните си файлове с лекия 
за използване екранен браузър на 
съдържание. Сега можете да гледате и 
споделяте своите снимки и музика.

Програмируем канал за включване
Идеално за собствени реклами или 
информационни канали, тъй като позволява 
да се показва определен канал при 
включване на телевизора.

Вграден свързващ панел
Вграденият свързващ панел позволява на 
вашите гости да свързват безпроблемно 
своите устройства към вашия телевизор, без 
да е необходим външен свързващ панел.

Усъвършенстван ЕСП и списък с 
канали
Атрактивният електронен справочник на 
програмите (ЕСП) и списък на каналите 
включва интуитивни бутони с ясни 
насочващи изображения за лесно намиране 
на предпочитаните от вас канали.

Технологията на светодиодно 
осветление
Технологията на светодиодно 
осветление е най-авангардната и най-
икономичната по консумация в 
категорията.

Функции за хотели
Всички хотелски телевизори на Philips 
са проектирани специално за 
използване в хотели, затвори и 
болнични заведения. Специалните им 
функции включват ограничаване на 
силата на звука, заключване на менюто, 
клониране и специално дистанционно 
управление.
19HFL3232D/10

Акценти
Професионален LED LCD телевизор
19" EasySuite LED DVB-T MPEG 2/4



1360 x 768  60 Hz звука, Таймер за заспиване
Картина/дисплей
• Максимален коефициент на осветеност: 74 %
• Размер на екрана по диагонал: 19 инч / 48 см 
• Съотношение на размерите на картината: Широк 
екран

• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна 
матрица TFT

• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Яркост: 300 cd/m²
• Време на отговор (типично): 6 мс
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, Активен 
контрол, Подобряване на цветовете, Подобрение 
на цветните преходи, Digital Crystal Clear, 
Цифрово шумопотискане, Подобрител на 
преходите в яркостта, Прогресивно сканиране, 
Настройка на рязкостта, Компенсиране на 
движението 3D MA, Автом. корекции за цвят на 
човешка кожа, Динамично подобрение на 
контраста, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/
60Hz обработка

• Динамичен контраст на екрана: 150 000:1
• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл: 178º (хор.) / 178º (верт.)
• Цвят на кутията: Декоративен преден панел с 
тъмнокафяв оттенък и черен корпус със силен 
гланц

Поддържана разделителна способност 
на дисплея
• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
720p  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Брой настроени канали: 999
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, 

SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
• Цифров телевизор: DVB-T MPEG4

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
• Звукова система: Nicam Stereo
• Подобрение на звука: Автоматично изравняване 
звук, Incredible Surround™, Интелигентен звук

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Брой на SCART гнездата: 1
• Брой HDMI връзки: 1
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB, Вход/изход за 

CVBS
• Извод Ext 2: Аудио вход Л/Д, YPbPr вход
• Предни/странични букси за свързване: Аудио вход 
Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, USB 2.0

• HDMI 1: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата

• Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
• Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), VGA 
вход за компютър + звуков вход L/R, Общ 
интерфейс

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен хотелски 
режим, Система за автоматично настройване 
(ATS), Фина настройка, PLL цифрова настройка, 
Автомат. инсталиране на канали (ACI), 
Автоматично задаване на име на програма, 
Автоматично запаметяване, Клониране на 
настройките на телевизора през USB, Заключване 
на менюто за инсталиране, Защитен достъп до 
менюто, Заключване на клавиатурата

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука (AVL), 1 
списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно 
меню, Списък на програмите, Страничен 
регулатор, Графичен потребителски интерфейс

• Комфорт: Функция Гост на хотел, Приветствие, 
Канал за включване, Ограничаване на силата на 
• Интерактивни характеристики за хотели: 
Блокиране на автоматичната актуализация на 
каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на 
софтуер

• Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
• Часовник: Таймер за заспиване
• Телетекст: 1000 страници Hypertext
• Подобрения за телетекст: бърз текст, 
Информационна линия за програмите

• Електронен справочник за програми: Електронен 
наръчник на програми за 8 дни, Now + Next EPG

• Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на 
екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за 
филми 16:9, Широк екран, Увеличение на 
субтитрите, Суперувеличение, автоматичен 
формат

• Тип на дистанц. управление: 22AV1104B (RC6)
• Дистанционно управление: разпознаване на 
изтощена батерия, защита срещу кражба с батерия

• Фърмуерът може да се надстройва: Фърмуер, 
надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през 
RF

• Други удобства: заключване “Кенсингтън”

Здравни заведения
• Управление: Многоцелево дистанционно 
управление

• Удобство: Изход за слушалки, Независимо спиране 
на основния високоговорител

• Безопасност: Двойна изолация клас II

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: USB
• Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във 
формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Мощност
• Съдържание на олово: Да*
• Консумация на енергия годишно: 39,42 kWh
• Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Консумирана мощност (типично): 27 W
• Мощност на потребление в режим на готовност: 

0,25 W
• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C

Екологични спецификации
• Безопасност: Корпус със забавители на пламък
• Режим на готовност с нисък разход на енергия
• SmartPower Eco

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

455 x 303 x 49,6 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

455 x 329 x 138 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

585 x 409 x 130 мм
• Тегло на изделието: 3,16 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 3,32 кг
• Съвместим с VESA монтиране на стена: 75 x 75 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна 
карта

• Допълнителни аксесоари: Монтиране на стена (с 
накланяне) 22AV3100/10, Дистанционно за 
настройка 22AV8573/00, Монтиране на стена (с 
накланяне) 22AV3200/10

•
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* Обичайната консумирана мощност в режим включено е 
измерена според IEC62087 Ed 2.

* Консумацията на енергия годишно е изчислена въз основа на 
обичайната консумирана мощност по 4 часа на ден, 365 дни в 
годината.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

http://www.philips.com

