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 Hospitality LCD TV της Philips

οντέρνα Hospitality TV µε εξοικονόµηση ενέργειας µπορείτε να απολαύσετε τα 

α της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιµασµένοι για το µέλλον. Οι 

ας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισµα και µια υπέροχη εµπειρία τηλεθέασης.

µένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
υµα υποδοχής στην οθόνη
γραµµατισµός Switch On Channel
Ready µε ενσωµατωµένο δέκτη DVB-T

τε την εµπειρία των επισκεπτών
ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
ηστο τηλεχειριστήριο Hospitality

ιορισµός έντασης ήχου
σοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

λύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
 cloning όλων των ρυθµίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
δωµα µενού εγκατάστασης
υνατότητα ανάρτησης VESA

ογικό
λογικός σχεδιασµός και φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα
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Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 19 ίντσα / 48 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD WSXGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 1680 x 1050p
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Γωνία προβολής: 170  (H) / 160  (V)
• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 

επικάλυψη
• Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Π

ροοδευτική σάρωση, Crystal Clear III, Smart 
Picture, White stretch, ∆ισδιάστατο κτενοειδές 
φίλτρο

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I, PAL B/

G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/
L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
• DVB: Επίγειος δέκτης DVB *, MHEG
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 1000

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνικό, Μονοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 2 x 3 W
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible 

Surround, Smart Sound

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• HDMI 1: HDMI v1.3
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, HDMI v1.3
• Άλλες συνδέσεις: Κοινή διασύνδεση, Έξοδος 

ακουστικών, Είσοδος ήχου PC, Είσοδος PC VGA, 
Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος ήχου

• Έλεγχος HDMI (χαρακτηριστικά CEC): 
Αναπαραγωγή µε ένα πάτηµα, Αναµονή 
συστήµατος

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Ψηφιακός συντονισµός 

PLL, Μικροσυντονισµός, Αυτόµατη ρύθµιση 
καναλιών, Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού 
(ATS), Ονοµασία προγράµµατος, Αυτόµατη 
ονοµασία προγραµµάτων, Autostore, Κλείδωµα 
πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε µενού ασφαλείας, 
Κλείδωµα µενού εγκατάστασης, Προηγµένη 
ξενοδοχειακή λειτουργία, Cloning των ρυθµίσεων 
της τηλεόρασης µέσω USB, Plug & Play

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος 
προγραµµάτων, 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών 
καναλιών, Πλαϊνό χειριστήριο, Έλεγχος Smart 
Picture, Έλεγχος Smart Sound

• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on 
Channel, Μήνυµα υποδοχής, Περιορισµός 
έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης αυτόµατης 
διακοπής λειτουργίας

• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας 
σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, 
Ζουµ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη

• Εικόνα σε εικόνα: ∆ιπλή οθόνη µε κείµενο
• Teletext: Smart Text 100 σελίδων
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: Electronic 

Program Guide 8 ηµερών, EPG για αυτό και το 
επόµενο πρόγραµµα

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόµ. διακοπής λειτ.
• Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία 

µπαταρίας, ανίχνευση χαµηλής µπαταρίας
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104 (RC6)
• ∆υνατότητα αναβάθµισης υλικολογισµικού: 

Υλικολογισµικό µε δυνατότητα αναβάθµισης 
µέσω USB

Υγεία
• Ευκολία: Έξοδος ακουστικών
• Ασφάλεια: Γειωµένο καλώδιο ρεύµατος

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100-240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: <0,3 

W
• Κατανάλωση ρεύµατος: 46,5 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 468 x 349 x 69 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Π x Υ x Β): 

468 x 392 x 166 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 3,9 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 4,4 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 5,84 κ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

512 x 458 x 136 χιλ.
• Έγχρωµο περίβληµα: Μαύρο
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 

x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος, Επιτραπέζια βάση µε κλίση, 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, 
Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθµιση 
τηλεχειριστηρίου RC2573GR

•

• Φορµά εικόνας
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
Επαγγελµατική τηλεόραση LCD
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Switch On Channel
ιση ή για ενηµερωτικά κανάλια 
νιση ενός προκαθορισµένου 

ραση είναι ενεργοποιηµένη.

η DVB-T
ες τη δυνατότητα να απολαύσουν 
α εικόνας των εικόνων υψηλής 
ίτε µε πηγές HD, όπως set-top 
ση έχει δυνατότητα λήψης 
PbPr, καθώς και ασυµπίεστων 
ηλότερης ποιότητας µέσω DVI ή 
ατα υποστηρίζουν την τεχνολογία 

αφή HDCP. Με τον 
VB-T, η τηλεόραση επιτρέπει τη 

ών επίγειου τηλεοπτικού σήµατος, 
. Επιτρέπει επίσης στους 
ψηφιακούς ραδιοφωνικούς 
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spitality
ται από ένα κοµψό 
σχεδιασµένο για χρήση 
νου να εξασφαλίσει µια εµπειρία 
 επισκέπτες, το τηλεχειριστήριο 
αίτητα κουµπιά και λειτουργίες. 
χο χαµηλής ισχύος µπαταρίας και 
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κατάστασης
σιοδοτηµένη πρόσβαση στις 
ς και διαµόρφωσης, 
 άνεση για τους φιλοξενούµενους 
ττά έξοδα 
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 πρότυπο για την τοποθέτηση 
οφή που έχει θεσπιστεί από την 

Βίντεο (Video Electronics 
. Παρέχει µεγάλη ευελιξία στις 
ς και ευρεία επιλογή στα 

ά µε τις χώρες που περιλαµβάνονται στη 
 DVB-T, απευθυνθείτε στον 
lips.
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