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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
µατωµένος δέκτης DVB-T για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

στασία περιεχοµένου HDCP

τική εµπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούµενους
tal Crystal Clear για πιο ζωντανές κινηµατογραφικές εικόνες
dible Surround™ για µεγαλύτερη απόλαυση ήχου

λύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
rtLoader για fast cloning
δωµα µενού εγκατάστασης
υνατότητα ανάρτησης VESA

ογικό
ηλή κατανάλωση ισχύος
λογικός σχεδιασµός και φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα
 

Philips
Επαγγελµατική τηλεόραση 
LCD µε Digital Crystal 
Clear

20"
LCD ενσωµατωµένη ψηφιακή 
τεχνολογία
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Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 20 ίντσα / 51 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 4:3
• Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
• Αντίθεση δυναµικής οθόνης: 4000:1
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθµός
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 25 ms
• Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές 

φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, 
Contrast Plus, Βελτίωση δυναµικής αντίθεσης, 
Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, 
Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση µετάβασης 
χρωµάτων, Luminance Transient Improver, Digital 
Crystal Clear, Ρύθµιση ευκρίνειας

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 100
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Οθόνη δέκτη: PLL
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I, PAL B/

G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/
L', DVB COFDM 2 K/8 K

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• DVB: Επίγειος δέκτης DVB *

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Nicam Stereo, Στερεοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική βελτίωση µπάσων, Auto 

Volume Leveller, Incredible Surround
• Ισοσταθµιστής: 7 ζώνες

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Συνδεσιµότητα
• Αριθµός σκαρτ: 2
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, Είσοδος S-Video
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος 

S-Video
• Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI
• Άλλες συνδέσεις: Κοινή διασύνδεση, Έξοδος 

ακουστικών

Ευκολία
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on 

Channel, Περιορισµός έντασης ήχου, Μήνυµα 
υποδοχής

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ονοµασία 
προγραµµάτων, Αυτόµατη ρύθµιση καναλιών, 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS), 
Autostore, Μικροσυντονισµός, Ονοµασία 
προγράµµατος, Ταξινόµηση, Cloning των 
ρυθµίσεων της τηλεόρασης, Κλείδωµα 
πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε µενού ασφαλείας

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Εύκολη εναλλαγή ψηφ,/αναλ. λειτ., Πλαϊνό 
χειριστήριο

• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: Συµπίεση 16:9, 4:3, 
Επέκταση 4:3

• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
• Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολικής 

Ευρώπης, ∆υτικής Ευρώπης
• Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπηµένες σελίδες, 

Γραµµή πληροφόρησης προγράµµατος
• Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία 

µπαταρίας, ανίχνευση χαµηλής µπαταρίας
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19335038/01 

(RC2890)
• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Μετατροπή 

σε καταναλωτική τηλεόραση

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 58 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

∆ιαστάσεις
• Έγχρωµο περίβληµα: Black High Gloss
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 495 x 419 x 88 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Π x Υ x Β): 

495 x 467 x 185 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

602 x 202 x 552 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 6,8 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 8,8 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 10,6 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 

x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο 

εγγύησης, Καλώδιο ρεύµατος, Τηλεχειριστήριο, 
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού

• Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AV1135

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα
•

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75Hz
Επαγγελµατική τηλεόραση LCD µε Digital Crystal Clear
20" LCD ενσωµατωµένη ψηφιακή τεχνολογία

Προδιαγραφές
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. Επιτρέπει επίσης στους 
ψηφιακούς ραδιοφωνικούς 
ής ποιότητας χωρίς να απαιτείται 
εκτών.

γωγή προστατευµένου 
α περιεχόµενα καρτών µνήµης SD 
ηφιακού περιεχοµένου ευρείας 

εί ένα σύστηµα προστασίας των 
των που βοηθά στην 
εξουσιοδοτηµένης αντιγραφής 
χοµένου (όπως ταινιών και 

 να αντιγράφετε τις ρυθµίσεις της 
ογραµµατισµού αναλογικών 
όραση σε άλλες µέσα σε ελάχιστο 
ιτουργία διασφαλίζει την 
ν τηλεοράσεων και µειώνει το 
κατάστασης.

κατάστασης
σιοδοτηµένη πρόσβαση στις 
ς και διαµόρφωσης, 
 άνεση για τους φιλοξενούµενους 
ττά έξοδα 
ύ.

 πρότυπο για την τοποθέτηση 
οφή που έχει θεσπιστεί από την 

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

ar
r αποτελεί µια τεχνολογία 
µίζει και βελτιώνει ψηφιακά την 
ελτιστοποιώντας τα επίπεδα 
αι ευκρίνειας.

d™
™ είναι µια τεχνολογία 
υ επεκτείνει την εικονική 
δύο ηχείων προσφέροντας µια 
ει επίσης τη δυνατότητα στους 
λαµβάνουν τον απόλυτο 
εγαλύτερο βάθος και πλάτος 
των ηχείων.

η ισχύος
ips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
τανάλωση ισχύος. Έτσι, µειώνουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά 
ίας.

σµός
ips κατασκευάζονται σύµφωνα µε 
 οποίες στοχεύουν στην 
νολικών αρνητικών επιπτώσεων 
χαµηλής κατανάλωσης ισχύος, 
υνων ουσιών, µικρότερου βάρους, 
ασίας και µεγαλύτερης 
σης. Οι τηλεοράσεις της Philips 
ό περίβληµα µε 
λικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από 
ίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της 
 στη φωτιά.
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