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19 tum EasySuite
LCD DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D
Imponera på dina gäster – på ett effektivt sätt
Philips LCD-TV för hotellmiljöer
Med den här moderna och energieffektiva LCD-TV:n för hotellmiljöer får du alla 
fördelarna med digital-TV. Den kompakta skärmen är perfekt för fängelser, sjukhus och 
mindre hotell.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Låsning av installationsmenyn
• Perfekt anpassad för fängelser
• En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler

Olika gästupplevelser
• Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
• Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
• Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB

Tålig och säker
• Låg strömförbrukning
• Miljövänlig design och flamsäkert hölje



 Fängelseläge
Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med 
en särskild fängelselägesinställning för att kunna 
kontrollera kommunikationen. I det här 
avancerade säkerhetsläget kan vissa 
inställningar som inte efterfrågas på anstalter 
stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk 
programguide, undertext och USB-portar.

USB för visning av foton och uppspelning 
av musik

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton 
och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt 
in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n 
och få åtkomst till multimedieinnehåll med 

hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på 
skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton 
och din musik.

Avancerad EPG (elektronisk 
programguide) och kanallista
Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva 
knappar med en tydlig förklarande grafik så att 
du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

Miljövänlig design
Tålighet är sammanvävt med det sätt som 
Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är 
designade och tillverkade enligt våra 
EcoDesign-principer som har som mål att 
minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av 
lägre strömförbrukning, borttagning av farliga 
ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och 
bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-
apparater är även inneslutna i flamsäkert 
material. Oberoende tester som gjorts av 
brandkårsväsendet har visat att även om TV-
apparater ibland kan intensifiera bränder som 

orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-
apparater till att öka branden.

Energi
Sedan många år tillbaka har Philips arbetat 
proaktivt för energieffektivitet. Det arbetet har 
resulterat i att de flesta produkter från Philips 
har uppnått grön energimärkning. Ju grönare 
märkningen är, desto lägre blir 
energiförbrukningen och elräkningen (och 
givetvis är det även bättre för miljön). (och 
givetvis är det även bättre för miljön).
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• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 22AV3100/10, Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/
Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek: 19 tum / 48 cm 
• Bildförhållande: 16:9
• Displayskärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Ljusstyrka: 250 cd/m²
• Svarstid (medel): 5 ms
• Bildförbättring: Digital Crystal Clear
• Dynamisk skärmkontrast: 30 000:1
• Synfältsvinkel: 170º (H)/160º (V)

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Antal förinställda kanaler: 999
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/

G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
• Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
• Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Smart Sound, Diskant- och baskontroll

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• Antal SCART-kablar: 1
• Antal HDMI-anslutningar: 1
• Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB, CVBS-ingång
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0
• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 

knapptryckning, System-standby
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, S/PDIF-utgång 

(koaxial), Hörlur ut, Komponentvideoingång 
(YPbPr), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, 
Common Interface Plus (CI+)

• Förbättrade anslutningsfunktioner: USB2.0

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play, ATS (system för 

automatisk inställning), Fininställning, PLL digital 
kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), 
Automatisk namngivning av program, Sortering, 
automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via 
USB, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny

kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), 
Programlista, Sidokontroll

• Bekvämt: Insomningsfunktion
• Fängelseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Klocka: Insomningsfunktion
• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk 

programguide, Now + Next EPG
• Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, 

Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma 
underrubrik, Superzoom, Autoformat

• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: 
Programvara kan uppgraderas via USB, 
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF

• Annan bekvämlighet: Kensington-lås
• Fjärrkontroll: PF01E11B

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB
• Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder

Effekt
• Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning (medel): 21 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
• Årlig strömförbrukning: 31 kWh
• Förekomst av bly: Ja*

Miljöpolicy
• Låg strömförbrukning i standby

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

462,8 x 297,4 x 57 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

462,8 x 330,9 x 149,3 mm
• Lådans mått (B x H x D): 525 x 410 x 133 mm
• Produktvikt: 2,94 kg
• Produktvikt (+stativ): 3,13 kg
• Vikt inkl. förpackning: 3,64 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 75 x 75 mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier 

för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, 
Garantibevis

• Extra tillbehör: Väggmontering (lutning) 
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