
 

 

Philips
Profesionálny LCD 
televízor s technológiou 
Digital Crystal Clear

20" (51 cm)
displej LCD integrovaný digitálny 
tuner

20HF5335D
Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

Digitálny hotelový LCD televízor Philips
S týmto moderným a energeticky efektívnym hotelovým televízorom si môžete vychutnať 
výhody digitálnej televízie, a pritom byť plne pripravený na budúcnosť. Hostia ocenia milé 
prijatie a skvelý divácky zážitok.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Uvítacia správa na obrazovke
• Integrovaný DVB-T tuner pre digitálnu TV a rádio
• Ochrana obsahu HDCP

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí
• Digital Crystal Clear pre jasnejší obraz ako v kine
• Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa
• Ovládač SmartLoader pre rýchle klonovanie
• Uzamknutie inštalačného menu
• Kompatibilné s upevnením štandardu VESA

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



 Uvítacia správa
Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí 
televízora.

Integrovaný DVB-T tuner
Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem 
analógových kanálov prijímať digitálne 
terestriálne TV kanály. Tiež umožní počúvať 
digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom 
zvuku bez dodatočnej investície do 
rádioprijímačov.

HDCP
Prehrávanie chráneného obsahu HDCP sa 
podporuje pre obsah s SD a HD. Ochrana 
širokopásmového digitálneho obsahu (HDCP) 
predstavuje systém na ochranu autorských 
práv, ktorý pomáha zabrániť v nepovolenom 
duplikovaní obsahu chráneného autorskými 
právami (ako napríklad filmy alebo koncerty).

Smartloader
Zabezpečuje možnosť kopírovať nastavenia 
TV a programovanie analógových kanálov z 
jedného TV prijímača do druhých TV 
prijímačov za menej ako minútu. Funkcia 
zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV 

prijímačmi a značne znižuje čas a náklady 
potrebné na inštaláciu.

Uzamknutie inštalačného menu
Zabraňuje neoprávnenému prístupu k 
inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby 
hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a 
eliminoval zbytočné náklady na 
preprogramovanie.

Upevnenie - štandard VESA
Jednotný priemyselný štandard pre zariadenia 
na upevnenie na stenu/strop, ktorý stanovila 
asociácia Video Electronics Standards 
Association. Tento štandard prináša vysokú 
flexibilitu pri možnostiach upevnenia a veľký 
výber upevňovacích konzol.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear predstavuje technológiu 
spracovania, ktorá digitálne nastaví a zdokonalí 
kvalitu obrazu tak, že optimalizuje úrovne 
kontrastu, farieb a ostrosti, čo má za následok 
jasnejší obraz ako v kine.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ predstavuje 
technológiu na spracovanie zvuku, ktorá 

rozširuje virtuálnu vzdialenosť medzi dvomi 
reproduktormi a vytvára pohlcujúcejší zážitok. 
Incredible Surround™ umožní vašim hosťom 
si vychutnať úplný priestorový zvuk bez 
použitia dodatočných reproduktorov.

Nízka spotreba energie
TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby 
minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa 
nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale 
tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

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.
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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 20 palec / 51 cm 
• Pomer strán: 4:3
• Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT
• Rozlíšenie panela: 640 x 480p
• Svetlosť: 450 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 800:1
• Dynamický kontrast obrazovky: 4 000:1
• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň
• Čas odozvy (typický): 25 ms
• Zdokonalenie obrázkov: 3D hrebeňový filter, 

Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Aktívne 
ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Dynamické 
zdokonalenie kontrastu, Digitálna redukcia šumu, 
Potláčanie rušivých signálov, Progresívne 
riadkovanie, Vylepšenie prechodu farieb, 
Vylepšené prechody jasu, Digital Crystal Clear, 
Nastavenie ostrosti

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja
• Formáty videa

Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1024 x 768  60, 75 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet predvolených kanálov: 100
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
• Displej tuneru: oscilátor PLL
• TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
• DVB: Pozemné vysielanie DVB *

Zvuk
• Zvukový systém: NICAM Stereo, Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Zlepšenie kvality zvuku: Zlepšenie dynamických 

basov, Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 
Incredible Surround

• Ekvalizér: 7-pásmové

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Počet Scart konektorov: 2
• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-

video

• Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-
video

• Ext 4: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI
• Iné pripojenia: Bežné rozhranie, Slúchadlový výstup

Vybavenie a vlastnosti
• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri 

zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvítacia správa
• Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie 

programov, Automatická inštalácia kanálov, 
Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, 
Jemné ladenie, Názov programu, Triedenie, 
Klonovanie nastavení TV prijímača, Uzamknutie 
klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Prepínanie dig. a analóg. režimu, Bočné 
ovládanie

• Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 
16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3

• Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
• Jazyky teletextu: Cyrilika, Východoeurópsky, 

Západoeurópsky
• Zdokonalenia teletextu: 4 obľúbené stránky, 

Programový informačný riadok
• Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, 

zistenie slabej batérie
• Typ diaľkového ovládača: RC19335038/01 

(RC2890)
• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, 

Možno zmeniť na štandardný TV prijímač

Napájanie
• Napájanie zo siete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 58 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C

Rozmery
• Farebná skrinka: Vysokolesklá čierna
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 495 x 419 x 88 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

495 x 467 x 185 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 602 x 202 x 552 mm
• Hmotnosť produktu: 6,8 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 8.8 kg
• Váha vrátane balenia: 10 6 kg
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 100 x 

100 mm

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Záručný list, Sieťový 

napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre 
diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl

• Voliteľné príslušenstvo: SmartLoader 22AV1135

"Green" špecifikácie
• Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením 

horenia
•
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