
 

 

Philips
Професионален LCD 
телевизор

19" EasySuite
LCD DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D
Впечатлете гостите си, най-ефективно

LCD телевизор Philips за хотели
С този съвременен, енергийно ефективен LCD телевизор за хотели можете да се 
възползвате от всички предимства на цифровата телевизия. Малкият екран е 
идеално пригоден за ползване в затвори, болници и по-малки хотели.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Заключване на менюто за инсталиране
• Идеално подходящ за затвори
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали

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

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 Режим "Затвор"
За да имате контрол върху комуникациите, 
този хотелски телевизор е снабден със 
специфична настройка - режим "Затвор". 
Този усъвършенстван режим на защита 
изключва определени настройки, които не 
са необходими за ползване в такъв вид 
институции, като телетекст, Електронен 
справочник за програми, субтитри и USB 
портове.

USB за възпроизвеждане на снимки и 
музика

USB съединителят ви дава достъп до jpeg 
снимки и mp3 музика от повечето USB 
памети (устройства клас USB памет). 

Включете USB паметта в слота отстрани на 
телевизора, за да получите достъп до 
мултимедийно съдържание с лекия за 
използване екранен браузър на съдържание. 
Сега можете да гледате и споделяте своите 
снимки и музика.

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.

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.

Енергия
Вече много години Philips работи активно 
по въпроса за енергийната ефективност. В 
резултат от това повечето продукти Philips 
получиха зелен енергиен етикет. Колкото 
по-зелен е етикетът, толкова по-ниско е 
потреблението на енергия, по-малка е 
вашата сметка за електричество и по-слабо 
е влиянието върху околната среда.
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• Лесно инсталиране: Plug & Play, Система за 
Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 19 инч / 48 см 
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ 
активна матрица TFT

• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Яркост: 250 cd/m²
• Време на отговор (типично): 5 мс
• Подобрение на картината: Digital Crystal Clear
• Динамичен контраст на екрана: 30 000:1
• Зрителен ъгъл: 170º (хор.) / 160º (верт.)

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-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
• Подобрение на звука: Автоматично 
изравняване звук, Интелигентен звук, 
Регулиране на високи и ниски честоти

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 за 

CVBS
• Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата

• Други връзки: Антена IEC75, Изход S/PDIF 
(коаксиален), Изход за слушалки, Вход за 
компонентно видео (YPbPr), VGA вход за 
компютър + звуков вход L/R, Общ интерфейс 
Plus (CI+)

• Повече възможности за свързване: USB 2.0

Удобство

автоматично настройване (ATS), Фина 
настройка, PLL цифрова настройка, Автом. 
инсталиране на канали (ACI), Автоматично 
задаване на име на програма, Сортиране, 
Автоматично запаметяване, Клониране на 
настройките на телевизора през USB, 
Заключване на менюто за инсталиране, Защитен 
достъп до менюто

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

• Комфорт: Таймер за заспиване
• Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-
блок

• Часовник: Таймер за заспиване
• Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
• 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, Авто формат

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, 
надстройван през RF

• Други удобства: заключване “Кенсингтън”
• Дистанционно управление: PF01E11B

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: USB
• Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във 
формат JPEG

Power
• Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Консумирана мощност (типично): 21 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 0,3 W

• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
• Консумация на енергия годишно: 31 kWh
• Съдържание на олово: Да*

Екологични спецификации
• Режим на готовност с нисък разход на енергия: 
ДА
Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

462,8 x 297,4 x 57 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

462,8 x 330,9 x 149,3 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

525 x 410 x 133 мм
• Тегло на изделието: 2,94 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 3,13 кг
• Тегло вкл. опаковката: 3,64 кг
• Съвместим с VESA конзола за 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

•
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