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19HFL3233D
Učinkovito navdušite svoje goste

Hotelski LCD-televizor Philips
S tem sodobnim in energijsko učinkovitim hotelskim LCD-televizorjem lahko izkoristite 
vse prednosti digitalne televizije. Majhen zaslon je idealen za zapore, bolnišnice in manjše 
hotele.

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje
• Zaklepanje menija za namestitev
• Idealno za zapore
• Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale

Za povsem novo doživetje gostov
• Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
• Napredni elektronski programski vodnik in seznam kanalov
• Uživajte v prikazu fotografij in predvajanju glasbe prek vmesnika USB

Prijazno do okolja in varno
• Majhna poraba energije
• Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje



 Način za zaporniške ustanove
Hotelski televizor ima tudi način zaporniških 
ustanov, s katerim lahko nadzirate 
komunikacijo. Napredna varnostna funkcija 
izključi določene nastavitve za potrebe 
zaporniških ustanov, na primer teletekst, 
elektronski programski vodnik, podnapise in 
vhode USB.

Vmesnik USB za prikaz fotografij in 
predvajanje glasbe

Priključek USB omogoča prikaz fotografij JPEG 
in predvajanje glasbenih datotek MP3 z večine 
ključev USB (pomnilniških naprav USB). 
Napravo USB priključite v režo na stranskem 

delu televizorja. Do večpredstavne vsebine 
lahko dostopate prek enostavnega brskalnika 
na zaslonu. Nato lahko predvajate in delite 
fotografije ter poslušate glasbo.

Napredni elektronski programski vodnik 
in seznam kanalov
Privlači elektronski programski vodnik in 
seznam kanalov vključujeta intuitivne gumbe z 
jasnim grafičnim prikazom za enostavno iskanje 
najljubših kanalov.

Okolju prijazna zasnova
Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri 
poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so 
zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli 
EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na 
okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo 
nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo 
embalažo in večjo možnostjo recikliranja. 
Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih 
materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih 
opravile posebne gasilske službe, so pokazali, 
da čeprav televizorji včasih požar zaradi 

zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips 
zmanjšujejo požarno nevarnost.

Energija
Philips že več let razvija tehnologijo za nižjo 
porabo energije svojih izdelkov. Kot rezultat 
tega je večina Philipsovih izdelkov prejela 
zelene energetske oznake. Temnejša zelena 
oznaka označuje nižjo porabo energije, zato je 
vaš račun za elektriko nižji, izdelek pa je 
prijaznejši do okolja.
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Značilnosti
Profesionalni LCD-televizor
48 cm EasySuite LCD DVB-T/C MPEG 2/4



Samodejno poimenovanje programov, Razvrščanje, • Teža izdelka (s stojalom): 3,13 kg
Slika/zaslon
• Diagonalna velikost zaslona: 19 palec / 48 cm 
• Razmerje stranic: 16:9
• Vrsta zaslona: LCD WXGA z aktivno matriko TFT
• Ločljivost zaslona: 1366 x 768 točk
• Svetlost: 250 cd/m²
• Odzivni čas (običajno): 5 ms
• Izboljšava slike: Digital Crystal Clear
• Dinamični kontrast zaslona: 30,000:1
• Kot gledanja: 170º (vodoravno) / 160º (navpično)

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
• Število prednastavljenih kanalov: 999
• Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-

kanalni, UHF, VHF
• TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/

L', DVB COFDM 2K/8K
• Predvajanje videa: PAL, SECAM, NTSC
• Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 2 x 3 W
• Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, 

Smart Sound, regulacija visokih in nizkih tonov

Zvočniki
• Vgrajeni zvočniki: 2

Povezljivost
• Število Scart priključkov: 1
• Število priključkov HDMI: 1
• Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB, Vhod 

CVBS
• Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim 

dotikom, preklop sistema v stanje pripravljenosti
• Ostali priključki: Antena IEC75, Izhod S/PDIF 

(koaksialni), Izhod za slušalke, Vhod za 
komponentni video (YPBPR), PC vhod VGA + 
avdio L/D vhod, Standardni vmesnik plus (CI+)

• Izboljšave povezljivosti: USB 2.0

Priročnost
• Enostavna namestitev: Vstavi in poženi, Automatic 

Tuning System (ATS), Fina nastavitev, Digitalna 
nastavitev PLL, Automatic Channel Install (ACI), 

Autostore, Kloniranje nastavitev televizorja prek 
povezave USB, Zaklepanje menija za namestitev, 
Dostop do varnostnega menija

• Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje 
glasnosti (AVL), 1 seznam analognih in digitalnih 
kanalov, Prikaz na zaslonu, Seznam programov, 
Nadzor s strani

• Udobje: Izklopni časovnik
• Način za zaporniške ustanove: TXT, MHEG, USB, 

EPG, SubBlock
• Ura: Izklopni časovnik
• Teletekst: 1000-stranski Smart Text
• Elektronski programski vodnik: 8-dnevni 

elektronski vodnik po programih, Programski 
vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi

• Nastavitve formata zaslona: 4:3, Razširitev filma na 
format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Široki 
zaslon, Povečava podnapisov, Super Zoom, 
Samodejna nastavitev formata

• Nadgradljiva vdelana programska oprema: 
Nadgradnja vdelane programske opreme prek 
vmesnika USB, Nadgradnja vdelane programske 
opreme prek vmesnika RF

• Druge prednosti: Ključavnica Kensington
• Daljinski upravljalnik: PF01E11B

Večpredstavnostne aplikacije
• Večpredstavnostne povezave: USB
• Formati predvajanja: MP3, Fotografije JPEG

Napajanje
• Omrežno napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
• Poraba energije (tipično): 21 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
• Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
• Letna poraba energije: 31 kWh
• Vsebnost svinca: Da*

Specifikacije zelenega okolja
• Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Dimenzije
• Dimenzije naprave (Š x V x G): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Dimenzije škatle (Š x V x G): 525 x 410 x 133 mm
• Teža izdelka: 2,94 kg
• Teža vključno z embalažo: 3,64 kg
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 

75 x 75 mm

Pribor
• Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, 

baterije za daljinski upravljalnik, napajalni kabel, 
Namizno stojalo, Garancijski list

• Izbirna dodatna oprema: Stenski nosilec (nagibni) 
22AV3100/10, Namestitveni daljinski upravljalnik 
22AV8573/00

•
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