
 

 

Philips
Televizor LCD profesional

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

19HFL3233D
Impresionaţi-vă oaspeţii, în cel mai eficient mod
Televizor LCD Philips pentru industria hotelieră
Cu acest televizor LCD pentru industria hotelieră, modern şi economic, vă veţi bucura de 
toate beneficiile televiziunii digitale. Ecranul mic este ideal pentru închisori, spitale şi 
hoteluri mici.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Blocarea meniului de instalare
• Ideal pentru închisori
• O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale

Diferenţierea experienţei oaspeţilor
• Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
• EPG și listă de canale avansate
• Bucuraţi-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB

Viabil și sigur
• Consum redus de energie
• Design ecologic și carcasă ignifugă



 PrisonMode
Pentru a controla comunicarea, acest televizor 
pentru industria hotelieră este echipat cu o 
setare specifică PrisonMode. Acest mod 
avansat de securitate dezactivează anumite 
setări care nu sunt solicitate de piaţa de 
detenţie, precum Teletext, Ghid electronic de 
programe, Subtitrări și porturi USB.

USB pentru redarea fotografiilor și a 
muzicii

Conectorul USB permite accesul la fotografii 
jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea 

memoriilor USB (dispozitiv de memorie din 
clasa USB). Introduceţi USB-ul în slotul din 
partea laterală a televizorului și accesaţi 
conţinutul multimedia utilizând browser-ul de 
conţinut de pe ecran. Acum puteţi viziona și 
partaja fotografiile și muzica.

EPG și listă de canale avansate
EPG-ul și lista de canale atractive includ 
butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, 
pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

Design ecologic
Viabilitatea este parte integrantă din concepţia 
Philips asupra activităţilor sale. Televizoarele 
Philips sunt proiectate și produse conform 
principiilor noastre de Design Ecologic 
orientate către minimizarea impactului general 
asupra mediului, prin diminuarea consumului 
de energie, îndepărtarea substanţelor 
periculoase, micșorarea greutăţii, ambalarea 
mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De 

asemenea, televizoarele Philips au o carcasă 
specială, confecţionată dintr-un material 
ignifug. Testele independente realizate de 
pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele 
pot intensifica uneori incendiile provocate de 
surse externe, televizoarele Philips nu 
contribuie la propagarea acestora.

Energie
Philips s-a angajat să-și îmbunătăţească în 
fiecare an eficienţa energetică. Și, ca urmare, 
majoritatea produselor Philips au obţinut 
etichete energetice ecologice. Cu cât este mai 
verde eticheta, cu atât este mai redus 
consumul de energie, cu atât este mai mică 
factura la energie și cu atât este mai prietenos 
cu mediul.
19HFL3233D/10

Repere
Televizor LCD profesional
EasySuite de 19" LCD MPEG DVB-T/C 2/4



Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 19 inch / 48 cm 
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms
• Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal 

Clear
• Contrast dinamic al ecranului: 30.000:1
• Unghi de vizionare: 170º (H) / 160º (V)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Număr de canale presetate: 999
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: PAL, SECAM, NTSC
• TV digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 3 W
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Smart Sound, Control înalte 
și joase

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Număr de mufe SCART: 1
• Număr de conexiuni HDMI: 1
• Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB, Intrare CVBS
• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire SP/DIF 

(coaxial), Ieșire căști, Intrare video Component 
(YPbPr), Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, 
Interfaţă comună Plus (CI+)

• Caract. de conectivitate superioare: USB2.0

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play, Sistem de reglare 

automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, 
Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire 

automată a programelor, Sortare, Memorare 
automată, Clonare a setărilor TV prin USB, 
Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de 
securitate

• Ușurinţă în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 
listă de canale analogică/digitală, On Screen 
Display, Listă de programe, Control lateral

• Confort: Timer Sleep
• Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Ceas: Cronometru oprire
• Teletext: Smart Text (1000 pagini)
• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 

programe (8 zile), Ghid electronic de programe 
Now + Next

• Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, 
Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, 
Super zoom, Format automat

• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 
prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin 
RF

• Alte avantaje: Blocare Kensington
• Telecomandă: PF01E11B

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Consum (tipic): 21 W
• Consum în standby: 0,3 W
• Temperatură ambiantă: 5° C - 40° C
• Consum anual de energie: 31 kW·h
• Prezenţa plumbului: Da*

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Consum redus în regim standby

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 462,8 x 297,4 x 57 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

525 x 410 x 133 mm
• Greutate produs: 2,94 kg
• Greutate produs (+ stativ): 3,13 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,64 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 75 x 75 mm
Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru 
masă, Certificat de garanţie

• Accesorii opţionale: Suport de perete (înclinabil) 
22AV3100/10, Configurare 22AV8573/00 de la 
distanţă

•
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