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Najwyższa wydajność — Twoi goście będą pod wrażeniem
Telewizor LCD Philips dla hoteli
Dzięki temu nowoczesnemu, energooszczędnemu telewizorowi LCD dla hoteli można 
korzystać ze wszystkich zalet telewizji cyfrowej. Jego niewielkie wymiary sprawiają, że 
idealnie nadaje się do zastosowania w więzieniach, szpitalach i mniejszych hotelach.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• Blokowanie menu instalacyjnego
• Idealny do zastosowania w więzieniach
• Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych

Dla każdego coś miłego
• Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
• Zaawansowany elektroniczny przewodnik telewizyjny i lista kanałów
• Ciesz się zdjęciami i muzyką odtwarzaną za pośrednictwem USB

Trwałość i bezpieczeństwo
• Niskie zużycie energii
• Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa



 Tryb więzienia
Telewizory hotelowe firmy Philips są 
wyposażone w funkcję trybu więzienia w celu 
kontrolowania komunikacji. Ten 
zaawansowany tryb zabezpieczający wyłącza 
niektóre ustawienia niewymagane przez 
instytucje penitencjarne, np. telegazetę, 
elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i 
porty USB.

Złącze USB do przeglądania zdjęć i 
odtwarzania muzyki

Złącze USB umożliwia dostęp do zdjęć w 
formacie JPEG i muzyki MP3 zapisanej na 
większości przenośnych dysków USB 

(urządzeń pamięci masowej USB). Wystarczy 
podłączyć urządzenie USB do gniazda z boku 
telewizora, aby uzyskać dostęp do 
multimediów za pośrednictwem ekranowej 
przeglądarki zawartości. Można teraz 
przeglądać oraz udostępniać swoje zdjęcia i 
muzykę.

Zaawansowany elektroniczny 
przewodnik telewizyjny i lista kanałów
Atrakcyjny elektroniczny przewodnik 
telewizyjny i lista kanałów zawierają zrozumiałe 
i intuicyjne przyciski oraz przejrzystą grafikę 
nawigacyjną ułatwiającą odszukanie ulubionych 
kanałów.

Konstrukcja przyjazna dla środowiska
Równowaga jest nieodłącznym elementem 
działalności firmy Philips. Nasze telewizory 
zostały zaprojektowane i wyprodukowane 
zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, 
których celem jest zminimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko poprzez 

niższe zużycie energii, wyeliminowanie 
niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę 
produktu, wydajniejsze opakowanie oraz 
lepszy recykling. Telewizory firmy Philips 
posiadają także specjalną obudowę z materiału 
trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z 
ogniem telewizory zwiększają natężenie 
pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania 
przeprowadzane przez służby pożarnicze, 
telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Energia
Od wielu lat firma Philips pracuje nad poprawą 
wydajności energetycznej. W efekcie 
większość produktów firmy uzyskała zielone 
etykiety energetyczne. Im bardziej zielona 
etykieta, tym mniejsze zużycie energii, niższe 
rachunki i większe bezpieczeństwo dla 
środowiska.
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Auto instalacja kanałów (ACI), Automatyczne • Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 
Obraz/wyświetlacz
• Długość przekątnej ekranu: 19 cali / 48 cm 
• Format obrazu: 16:9
• Typ ekranu: LCD WXGA+ z aktywną matrycą TFT
• Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
• Jasność: 250 cd/m²
• Czas reakcji (typowy): 5 ms
• Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear
• Dynamiczny kontrast ekranu: 30000:1
• Kąt widzenia: 170º (poz.) / 160º (pion.)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

(IEC75)
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 999
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• System TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Odtwarzanie wideo: PAL, SECAM, NTSC
• Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Automatyczne 

ustawianie poziomu głośności, Smart Sound, 
Regulacja tonów wysokich i niskich

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Liczba złącz Scart: 1
• Liczba połączeń HDMI: 1
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB, Wejście 

CVBS
• Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości
• Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście S/PDIF 

(koncentryczne), Wyjście na słuchawki, Wejście 
Component wideo (YPbPr), Wejście PC VGA + 
wejście audio L/P, Common Interface Plus (CI+)

• Funkcje dotyczące połączeń: USB 2.0

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play, Auto system strojenia 

(ATS), Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, 

nadawanie nazw, Sortowanie, Automatyczne 
programowanie Autostore, Klonowanie ustawień 
telewizora przez złącze USB, Blokowanie menu 
instalacyjnego, Zabezpieczenie dostępu do menu

• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 
(AVL), 1 lista kanałów analogowych i cyfrowych, 
Wyświetlanie na ekranie, Lista programów, 
Przyciski sterujące umieszczone z boku

• Wygoda użytkowania: Wyłącznik czasowy
• Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub 

block
• Zegar: Wyłącznik czasowy
• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 

Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny 
program na bieżący i następny dzień

• Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 
14:9, Format filmowy 16:9, Panoramiczny, 
Powiększenie napisów dialogowych, Duże 
powiększenie, Automatyczne wybieranie formatu

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 
Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą fal 
radiowych

• Pozostałe wygody: Blokada Kensington
• Pilot zdalnego sterowania: PF01E11B

Zastosowania multimedialne
• Połączenia multimedialne: USB
• Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie 

JPEG

Power
• Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy (typowy): 21 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W
• Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
• Roczne zużycie energii: 31 kWh
• Obecność ołowiu: Tak*

Charakterystyka ekologiczna
• Energooszczędny tryb gotowości

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
525 x 410 x 133 mm
• Waga produktu: 2,94 kg
• Waga produktu (z podstawą): 3,13 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 3,64 kg
• Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 75 x 

75 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Baterie do pilota zdalnego sterowania, Przewód 
zasilający, Podstawa na biurko, Broszura 
gwarancyjna

• Akcesoria opcjonalne: Wspornik naścienny 
(odchylany) 22AV3100/10, Konfigurowalny pilot 
22AV8573/00

•
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