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Udělejte na hosty co největší dojem

Televizor LCD Philips Hospitality
S tímto moderním a úsporným LCD TV Hospitality si užijete veškeré výhody digitální 
televize. Malá obrazovka je dokonale vhodná pro věznice, nemocnice a menší hotely.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Uzamčení nabídky pro instalaci
• Ideální pro věznice
• Jeden kombinovaný seznam kanálů pro analogové i digitální kanály

Pestrost zážitků pro hosty
• Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
• Zdokonalený průvodce EPG a seznam kanálů
• Využijte možnost přehrávání fotografií a hudby prostřednictvím USB

Trvalý a bezpečný
• Nízká spotřeba energie
• Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření



 PrisonMode
K ovládání komunikace je tento TV Hospitality 
vybaven zvláštním nastavením pro věznice 
PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostní 
režim vypne určitá nastavení, která nejsou 
vyžadována nápravným sektorem, např. 
teletext, Elektronického programového 
průvodce, titulky a porty rozhraní USB.

Konektor USB pro přehrávání fotografií 
a hudby

Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím 
ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 
uložené na většině flash disků USB 

(paměťových zařízeních USB). Připojte disk 
USB ke konektoru na straně televizoru a 
získejte prostřednictvím jednoduchého 
prohlížeče obsahu na obrazovce přístup 
k multimediálnímu obsahu. Nyní můžete 
prohlížet a sdílet své fotografie a hudbu.

Zdokonalený průvodce EPG a seznam 
kanálů
Atraktivní průvodce EPG a seznam kanálů 
obsahuje intuitivní tlačítka s jasnou návodnou 
grafikou pro snadné nalezení oblíbených 
kanálů.

Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou 
součástí toho, jak společnost Philips přistupuje 
k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy 
a vyráběny podle našich principů EcoDesign, 
které jsou zaměřeny na snižování celkového 
dopadu na životní prostředí snižováním 
spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, 

snížením hmotnosti, efektivnějším balením a 
lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají 
též speciální kryt z materiálu, který omezuje 
oheň. Nezávislé testy provedené službami 
požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné 
televizory po styku s plameny mohou požár 
v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření 
ohně nepřispívají.

Energie
Společnost Philips již mnoho let proaktivně 
pracuje na zlepšování energetické účinnosti. 
Díky tomu je většina výrobků společnosti 
Philips označena zelenými energetickými štítky. 
Čím je štítek zelenější, tím je nižší spotřeba 
energie a menší vaše účty za elektřinu, a také 
nižší dopad na životní prostředí.
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ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), • Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 75 x 75 mm
Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 19 palců / 48 cm 
• Poměr stran: 16:9
• Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
• Rozlišení panelu: 1366 x 768p
• Jas: 250 cd/m²
• Reakční doba (typická): 5 ms
• Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal 

Clear
• Dynamický kontrast obrazovky: 30 000:1
• Úhel sledování: 170º (H) / 160º (V)

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Počet kanálů předvoleb: 999
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF
• systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, 

SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
• Digitální příjem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

Funkce Smart Sound, Regulace výšek a basů

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• Počet konektorů Scart: 1
• Počet připojení HDMI: 1
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB, 

Vstup kompozitního videa CVBS
• Čelní / boční přípojky: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 

jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
• Další připojení: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF 

(koaxiální), Výstup pro sluchátka, Vstup 
komponentního videa (YPbPr), VGA vstup pro PC 
+ audio levý/pravý, Rozhraní Common Interface 
Plus (CI+)

• Vylepšené možnosti připojení: USB2.0

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play, 

Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální 

Automatické pojmenování programů, Řazení, 
funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru 
přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, 
Zabezpečení přístupu do nabídky

• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 
(AVL), 1kanálový seznam analogový/digitální, 
Nastavení na obrazovce, Seznam programů, 
Ovládání na boku přístroje

• Komfortní provedení: Časovač
• Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
• Hodiny: Časovač
• Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
• Elektronický programový průvodce (EPG): 

Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next 
EPG

• Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Šířka filmu 14:9, 
Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka, 
Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), 
Automatický formát

• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 
firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF

• Další výhody: Zámek Kensington
• Dálkový ovladač: PF01E11B

Multimediální aplikace
• Multimediální připojení: USB
• Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie (typická): 21 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,3 W
• Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
• Průměrná roční spotřeba: 31 kWh
• Přítomnost olova: Ano*

Ekologické specifikace
• Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 462,8 x 297,4 x 57 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Rozměry krabice (Š x V x H): 525 x 410 x 133 mm
• Hmotnost výrobku: 2,94 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,13 kg
• Hmotnost včetně balení: 3,64 kg
Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie 

pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na 
nábytek, Záruční list

• Volitelné příslušenství: Montáž na stěnu (náklon) 
22AV3100/10, Dálkový ovladač pro nastavení 
22AV8573/00

•
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