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Efektyviausias būdas sužavėti svečius

„Philips Hospitality“ LCD TV
Naudodami šį modernų ir energiją taupantį „Philips Hospitality “ LCD TV, galėsite 
mėgautis visais skaitmeninės televizijos privalumais. Kadangi jo ekranas yra mažas, jis puikiai 
tinka kalėjimuose, ligoninėse ir nedideliuose viešbučiuose.

Pažangios viešbučiams skirtos funkcijos ir ateities technologija
• Diegimo meniu užrakinimas
• Idealiai tinka kalėjimams
• Vienas bendras analoginių ir skaitmeninių kanalų sąrašas

Prisitaikoma prie svečio poreikių
• Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui
• Modernus EPG ir kanalų sąrašas
• Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB

Tvarus ir saugus
• Nedidelės energijos sąnaudos
• Draugiška aplinkai konstrukcija ir nedegus korpusas



 Kalėjimo režimas
Kad būtų galima kontroliuoti ryšį, šiame 
„Hospitality TV“ įrengtas specialus kalėjimo 
režimo nustatymas. Šis modernus saugos 
režimas išjungia kai kuriuos įkalinimo įstaigose 
nepageidaujamus nustatymus, tokius kaip 
teletekstas, elektroninis programų vadovas, 
subtitrai ir USB jungtis.

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai 
atkurti

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato 
nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis 
dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės 
prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone 

esančią angą ir pasiekite visą multimedijos 
turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio 
naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo 
įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Modernus EPG ir kanalų sąrašas
Patraukliame EPG ir kanalų sąraše yra 
intuityvių mygtukų su aiškiais grafiniais 
simboliais, kurie padės lengvai rasti mėgstamus 
kanalus.

Draugiška aplinkai konstrukcija
Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ 
verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra 
sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų 
„EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti 
bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos 
sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, 
mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę 
ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ 
televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios 
medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių 
tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie 
televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio 

šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ 
televizoriai nepalaiko degimo.

Energija
„Philips“ daug metų aktyviai dirbo siekdama 
energijos vartojimo efektyvumo, todėl 
dauguma „Philips“ gaminių gavo žalius energijos 
ženklus. Kuo ekologiškesnis ženklas, tuo 
mažesnės energijos sąnaudos, mažesnės 
sąskaitos už energiją bei labiau tausojama 
aplinka.
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Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinio • Gaminio svoris: 2,94 kg
Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 19 in / 48 cm 
• Kraštinių santykis: 16:9
• Ekrano tipas: LCD WXGA+ aktyvios matricos TFT
• Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
• Ryškumas: 250 cd/m²
• Atsako laikas (tipinis): 5 ms
• Vaizdo išryškinimas: „Digital Crystal Clear“ sistema
• Dinaminis ekrano kontrastas: 30 000:1
• Matymo kampas: 170º (H) / 160º (V)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
• Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 999
• Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-

kanalas, UHF, VHF
• Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, SECAM B/

G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Vaizdo atkūrimas: PAL, SECAM, NTSC
• Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 3 W
• Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, 

Sumanusis garsas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių 
reguliavimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2

Prijungimo galimybė
• „Scart“ jungčių skaičius: 1
• HDMI jungčių skaičius: 1
• Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB, CVBS įvestis
• Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 

paspaudimu, Sistemos budėjimas
• Kitos jungtys: Antena IEC75, S/PDIF išvestis 

(koaksialinis), Ausinių išvestis, Komponentinė 
vaizdo (YPbPr) įvestis, PC VGA + Garso L/R, 
Bendroji sąsaja „Plus CI+“

• Jungiamumo pagerinimas: USB2.0

Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas, 

Automatinė suderinimo sistema (ATS), Tikslus 
suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, 

programavimo pavadinimas, Rūšiavimas, 
Automatinis įsiminimas, Televizoriaus nustatymų 
kopijavimas per USB, Diegimo meniu užrakinimas, 
Saugos meniu prieiga

• Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio 
reguliavimas (AVL), 1 analoginių / skaitmeninių 
kanalų sąrašas, Tekstas ekrane, Programų sąrašas, 
Šoniniai valdikliai

• Komfortas: Išsijungimo laikmatis
• Kalėjimo režimas: Tekstas, MHEG, USB, EPG, 

papildomas blokavimas
• Laikrodis: Išsijungimo laikmatis
• Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
• Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis 

programų gidas, Dabar + kitas EPG
• Ekrano formato nustatymai: 4:3, Filmo padidinimas 

14:9, Filmo padidinimas 16:9, Plačiaekranis, Subtitrų 
padidinimas, Ypatingas padidinimas, Automatinis 
formatas

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Programinė-aparatinė įranga naujinama per RD

• Kiti patogumai: „Kensington“ užraktas
• Nuotolinis valdymas: PF01E11B

Multimedijos programos
• Multimedijos jungtys: USB
• Atkūrimo formatai: MP3, JPEG stop kadrai

Maitinimas
• Elektros energija: 220–240 V, 50/60 Hz
• Energijos sąnaudos (būdingos): 21 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,3 W
• Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
• Metinis energijos suvartojimas: 31 kW·h
• Sudėtyje yra švino: Taip*

Ekologiškos specifikacijos
• Mažos energijos sąnaudos parengties režimu

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

525 x 410 x 133 mm
• Gaminio svoris (su stovu): 3,13 kg
• Svoris su pakuote: 3,64 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 75 x 75 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Nuotolinio 

valdymo pulto baterijos, Maitinimo laidas, Stalinis 
stovas, Garantijos lapelis

• Pasirenkami priedai: Tvirtinimas prie sienos 
(pakreipiamas) 22AV3100/10, Nuotolinio valdymo 
pultas 22AV8573/00

•
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