
 

 

Philips
Profesionálny LCD 
televízor

19" (48 cm) EasySuite
displej LCD DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D
Urobte dojem na svojich hostí tým najúčinnejším spôsobom
Hotelový LCD televízor Philips
S týmto moderným a energeticky úsporným hotelovým televízorom LCD využijete všetky 
výhody digitálnej televízie. Vďaka malej obrazovke sa dokonale hodí do väzníc, nemocníc 
a menších hotelov.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Uzamknutie inštalačného menu
• Ideálne sa hodí do väzníc
• Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály

Rozlišovanie skúseností hostí
• Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluch
• Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov
• Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB

Udržateľné a bezpečné
• Nízka spotreba energie
• Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie



 Režim PrisonMode
Na kontrolu komunikácie je tento hotelový 
televízor vybavený špeciálnym režimom 
PrisonMode. Tento pokročilý bezpečnostný 
režim vypne určité nastavenia, ktoré nie sú 
žiaduce vo väzenskom prostredí – napríklad 
Teletext, Elektronický sprievodca programami, 
Titulky a porty USB.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám 
formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 
uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB 

(zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte 
zariadenie USB do konektora na boku 
televízora a získate prístup k multimediálnemu 
obsahu pomocou jednoduchého prehliadača 
obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobraziť a 
podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

Pokročilý sprievodca EPG a zoznam 
kanálov
Atraktívny sprievodca EPG a zoznam kanálov 
obsahuje intuitívne tlačidlá s prehľadnou 
sprievodnou grafikou na zjednodušenie 
vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

Ekologický dizajn
Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým 
spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV 
značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v 
súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, 
ktoré sú zamerané na minimalizovanie 
celkového dopadu na životné prostredie 
prostredníctvom nižšej spotreby napájania, 

odstránením nebezpečných látok, nižšou 
hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou 
recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú 
tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. 
Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi 
preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy 
zintenzívniť požiare spôsobené externými 
zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Energia
Spoločnosť Philips už mnoho rokov proaktívne 
pracuje na zefektívnení spotreby energie. 
Vďaka tomu väčšina produktov spoločnosti 
Philips získala zelené energetické štítky. 
Sýtejšia zelená farba štítku znamená nižšiu 
spotrebu energie, nižší účet za energie a menší 
dopad na životné prostredie.
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Hlavné prvky
Profesionálny LCD televízor
19" (48 cm) EasySuite displej LCD DVB-T/C MPEG 2/4



Uzamknutie inštalačného menu, Prístup do mm
Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 19 palec / 48 cm 
• Pomer strán: 16:9
• Typ obrazovky: LCD WXGA+ s aktívnou TFT 

maticou
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Jas: 250 cd/m²
• Čas odozvy (typický): 5 ms
• Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear
• Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
• Uhol zobrazenia: 170º (H) / 160º (V)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet predvolených kanálov: 999
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
• TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
• Digitálna TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 3 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Smart Sound, Ovládanie výšok a basov

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Počet Scart konektorov: 1
• Počet pripojení HDMI: 1
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB, CVBS vstup
• Predné/bočné konektory: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Pohotovostný režim systému
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF 

(koaxiálny), Slúchadlový výstup, Vstup 
komponentného videa (YPbPr), PC-vstup VGA + 
Zvukový Ľ/P vstup, Common Interface Plus (CI+)

• Vylepšenie pripojiteľnosti: USB2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Automatický 

systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie 
PLL, Automatická inštalácia kanálov, Automatické 
pomenovanie programov, Triedenie, Autom. 
uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, 

bezpečnostnej ponuky
• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych 
kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam 
programov, Bočné ovládanie

• Komfort: Časovač vypnutia
• Režim väzenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Hodiny: Časovač vypnutia
• Teletext: 1000-stránkový Smart Text
• elektronický sprievodca programom: 8-dňový 

elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie 
EPG

• Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 
14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, 
Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický 
formát

• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 
aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 
cez rádiové pripojenie

• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
• Diaľkové ovládanie: PF01E11B

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: USB
• Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG

Príkon
• Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie (typická): 21 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
• Ročná spotreba energie: 31 kW·h
• Prítomnosť olova: Áno*

"Green" špecifikácie
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: 

áno

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 525 x 410 x 133 mm
• Hmotnosť výrobku: 2,94 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 3,13 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 3,64 kg
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 75 x 75 
Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací 
kábel, Podstavec na stôl, Záručný list

• Voliteľné príslušenstvo: Držiak na stenu 
(nakloniteľný) 22AV3100/10, Nastaviteľné 
diaľkové ovládanie 22AV8573/00

•
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