
 

 

Philips
Profesionāls šķidro kristālu 
televizors

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

19HFL3233D
Pārsteidziet savus viesus patiešām efektīvi

Philips viesnīcas šķidro kristālu televizors
Pateicoties šim modernajam un enerģiju taupošajam viesnīcas šķidro kristālu televizoram, 
jūs patiešām varēsiet izbaudīt visas digitālās televīzijas priekšrocības. Nelielais ekrāns ir 
ideāli piemērots cietuma kamerām, slimnīcu istabiņām un nelielām viesnīcām.

Papildus funkciju izmantošanai viesnīcās un turpmākie uzlabojumi
• Instalēšanas izvēlnes bloķēšana
• Lieliski piemērots cietumiem
• Kombinēts analogo un digitālo kanālu saraksts

Uzlabota labsajūta viesiem
• Papildu austiņu savienojums presoniskam skaņas baudījumam
• Uzlabota elektroniskā pārraižu programma un kanālu saraksts
• Izbaudiet fotoattēlu un mūzikas atskaņošanu ar USB

Ilgtspējīgs un drošs
• Mazs enerģijas patēriņš
• Ekoloģisks dizains un liesmas aizturošs korpuss



 Cietuma režīms
Sakaru kontrolēšanas nolūkā šim viesnīcas 
televizoram ir atsevišķs cietuma režīma 
iestatījums. Šis uzlabotais drošības režīms 
izslēdz noteiktus iestatījumus, kas nav 
nepieciešami noteiktajai auditorijai, piemēram, 
teletekstu, elektronisko pārraižu programmu, 
subtitrus un USB portus.

USB fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai

USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG 
fotoattēliem un MP3 mūzikai lielākajā daļā USB 
atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Ievietojiet 

USB ierīci televizora sānos izvietotajā slotā un 
piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto 
ekrāna satura pārlūku. Tagad varat skatīt un 
kopīgot savus fotoattēlus un mūziku.

Uzlabota elektroniskā pārraižu 
programma un kanālu saraksts
Pievilcīgā elektroniskā pārraižu programma un 
kanālu saraksts ietver intuitīvas pogas ar 
saprotamiem attēliem, kas atvieglo iecienīto 
kanālu meklēšanu.

Ekoloģisks dizains
Ilgtspējība ir būtisks Philips uzņēmējdarbības 
elements. Philips televizori ir konstruēti un 
izgatavoti saskaņā ar mūsu EcoDesign 
(ekoloģiskā dizaina) principiem, kuru mērķis ir 
samazināt vispārējo ietekmi uz vidi, samazinot 
enerģijas patēriņu, atsakoties no bīstamu vielu 
izmantošanas, samazinot svaru, izstrādājot 
efektīvāku iepakojumu un uzlabojot 

pārstrādājamību. Philips televizoriem ir speciāls 
koropuss, kas izgatavots no liesmas aizturoša 
materiāla. Pārbaužu, kuras veikuši neatkarīgi 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, rezultāti 
liecina, ka televizori dažreiz var pastiprināt 
ārēju avotu izraisītus ugunsgrēkus, taču Philips 
televizori neveicinās degšanu.

Enerģija
Daudzus gadus Philips ir īpaši aktīvi strādājis, lai 
uzlabotu produktu energoefektivitāti. Tā 
rezultātā lielākā daļa Philips produktu ir 
ieguvuši zaļās enerģijas uzlīmes. Jo zaļāks 
draudzīgāks marķējums, jo mazāks enerģijas 
patēriņš, un līdz ar to arī mazāks rēķins par 
patērēto elektroenerģiju un mazāks kaitējums 
videi.
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digitālā meklēšana, Automātiska kanālu uzstādīšana, • Produkta svars: 2,94 kg
Attēls/displejs
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 19 colla / 48 cm 
• Malu attiecība: 16:9
• Displeja ekrāna veids: LCD WXGA+ aktīvā 

matrice TFT
• Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
• Spilgtums: 250 cd/m²
• Reakcijas laiks (tipiskais): 5 ms
• Attēla uzlabošana: Digital Crystal Clear
• Dinamiskais ekrāna kontrasts: 30 000:1
• Skata leņķis: 170º (H) / 160º (V)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antenas ieeja: 75 omu koaksiālais savienojums 

(IEC75)
• Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 999
• Uztvērēja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV sistēma: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Video atskaņošana: PAL, SECAM, NTSC
• Digitālā TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 2 x 3 W
• Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma 

izlīdzinātājs, Viedā skaņa, Augstfrekv. un zemfrekv. 
skaņas kontr.

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2

Savienojamība
• Scart ligzdu skaits: 1
• HDMI savienojumu skaits: 1
• Ext 1 Scart: Audio, kr./lab., RGB, CVBS ieeja
• Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/

demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas 
gaidstāves režīms

• Citi savienojumi: Antenna IEC75, S/PDIF izeja 
(koaksiālā), Austiņu izeja, Komponentu video 
(YPbPr) ieeja, PC-in VGA + Audio L/R ieeja, 
Common Interface Plus (CI+)

• Savienojamības uzlabojumi: USB 2.0

Lietošanas komforts
• Iestatīšanas ērtums: Gatavs lietošanai, Automātiska 

meklēšanas sistēma, Precīza noregulēšana, PLL 

Automātiska nosaukumu piešķiršana programmām, 
Kārtošana, Automātiska saglabāšana, Televizora 
iestatījumu klonēšana, izmantojot USB, Instalēšanas 
izvēlnes bloķēšana, Piekļuve drošības izvēlnei

• Vienkārša izmantošana: Automātiska skaļuma 
izlīdzināšana, Analogo/digitālo kanālu saraksts, 
Ekrāna displejs, Programmu saraksts, Sānu pan. 
vadība

• Komforts: Izslēgšanās taimeris
• Cietuma režīms: Txt, MHEG, USB, elektroniskā 

pārraižu programma, Sub block
• Pulkstenis: Izslēgšanās taimeris
• Teleteksts: 1000 lapu viedteksts
• Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā 

TV programma, Pašreizējā un turpmākā 
elektroniskā TV programma

• Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Platekrāna 
formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Platekrāns, 
Subtitru tālummaiņa, Pastiprināta tālummaiņa, 
Autom. formāts

• Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu 
nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB 
savienojumu, Programmaparatūras jaunināšana, 
izmantojot RF

• Citas priekšrocības: Kensington slēdzene
• Tālvadības pults: PF01E11B

Multivides lietojumprogrammas
• Multivides savienojumi: USB
• Atskaņošanas formāti: MP3, JPEG nekustīgie attēli

Strāvas padeve
• Elektrotīkla strāva: 220-240 V; 50-60 Hz
• Enerģijas patēriņš (tipiskais): 21 W
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
• Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
• Gada enerģijas patēriņš: 31 kW·h
• Satur svinu: Jā*

Ekoloģiskās specifikācijas
• Mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Kastes izmēri (W x H x D): 525 x 410 x 133 mm
• Produkta svars (+ statīvs): 3,13 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,64 kg
• Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 75 x 75 mm

Piederumi
• Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Baterijas 

tālvadības pultij, Strāvas vads, Galda virsmas statīvs, 
Garantijas brošūra

• Papildpiederumi: Sienas stiprinājums (sasverams) 
22AV3100/10, Iestatīt tālvadības pulti 22AV8573/
00

•
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