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beépített óra és FM rádió
Az LCD TV integrált (ébresztő)órával rengeteg egyedi funkcióval rendelkezik, melyek 
növelik a vendég kényelmét és csökkentik a költségbefektetést. Az opcionális SmartCard 
Xpress egységgel a TV teljes körű működtetésre kész.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség
• Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
• Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
• Beépített FM rádió
• Külső hangszóró csatlakozó
• Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
• VESA-szerelésre alkalmas

Üzemkész és jövőbiztos rendszer
• SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
• Beépített kiegészítő tápegység

A vendégek maximális kényelme
• Hangerő-korlátozás
• Üdvözlő üzenet a képernyőn

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme
• Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért



 Vezeték nélküli SmartLoader
Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott 
beállítás egyszerűen és vezeték nélkül 
átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint 
egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek 
beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, 
valamint a költségek.

Beépített órakijelző
A beépített órakijelző, amely egyben 
ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák 
használatát a helyiségben kábelekkel és 
csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása 
automatikusan, a teletexten keresztül történik, 
a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje 
beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Beépített FM rádió
A beépített FM rádióval a vendégek még 
jobban érezhetik magukat, és nem kell 
rádióvevőt vásárolniuk.

Külső hangszóró csatlakozó
Erősített audiocsatlakozó külső, (például 
fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, 
így nincs szükség külső berendezés 
megvásárlására

Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
Ha a beállítás menüben kiválasztja az elülső 
vagy oldalsó TV-kezelőszervek zárolását vagy a 
feloldását, a TV-menühöz nem férhetnek hozzá 
jogosulatlan személyek, így a 
szállodaüzemeltető időt takarít meg és nem 
kell újratelepíteni a rendszert.

VESA-szerelés
A Video Electronics Standards Association által 
kiadott egységes ipari szabvány fali és 
mennyezeti szereléshez. Rugalmas szerelési 
lehetőségeket biztosít, és a rögzítőelemek 
széles választékát kínálja.

SmartCard Xpress egység
Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a 
tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és 
segítségével külső dekóderek és 
alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, 
kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és 
RS232 protokollokat támogató) Serial 
Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control 
csatolóval külső dekóderekhez és minden 
nagyobb interaktív szolgáltató beltéri 
egységeihez csatlakoztatható.

Beép. kieg. tápegység
A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs 
szükség külön áramforrásra az interaktív 
rendszerhez. Önálló használat esetén a 
kiegészítő tápegység az energiatakarékosság 
érdekében kikapcsolható.

Hangerő-korlátozás
Ez a funkció előre meghatározza azt a 
hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, 
azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így 
nem zavarja a szomszédokat.

Üdvözlő üzenet
A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn 
üdvözlő üzenet jelenik meg

Crystal Clear III
A Crystal Clear III a bővítések egész sorát 
nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, 
Blue stretch és Green enhancement, hogy 
mindig a lehető legtermészetesebb képeket 
kaphassa.
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Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 20 hüvelyk / 51 cm 
• Képméretarány: 4:3
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active 

Matrix TFT
• Panel felbontás: 640 x 480p
• Fényesség: 450 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 800:1
• Válaszidő (tipikus): 16 ms
• Kép javítása: 2D színélesítés, Active Control, 

Színkiemelés, Crystal Clear III, Progresszív 
pásztázás, Élességállítás

• Képernyő minőségének javítása: 
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

• Látószög (v / f): 178 / 178 fok

Támogatott képernyőfelbontás
• Video formátumok

Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Előre beállított csatornák száma: 125
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, 

FM
• Hangolás megjelenítése: PLL
• TV rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
• Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 

csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-
csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), 
SmartCard Xpress egységhez felkészített

• Scart csatlakozók száma: 1

• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be
• Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, FM 

antenna, PC audio be

Kényelem
• Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD 

órakijelző
• Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT 

útján
• Kényelem: Szállodavendég funkciók
• Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, 

Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, 
Vezeték nélküli Smart Loading

• Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), FM rádió, Oldalsó kezelőszervek, 
Smart Picture, Smart Sound

• Távvezérlés: TV
• Távvezérlő típusa: RC2886
• Képernyőformátum beállítás: 16:9-es 

összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
• Teletext: 10 oldalas Smart Text
• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német
• VESA felszerelés: 100 x 100 mm
• Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

Tápkapcsoló
• Tápellátás: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Áramfogyasztás: 55 W normál működés W
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méretek
• Készülékház színe: Jégezüst és fényes fekete 

előlappal
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

506 x 446 x 77 mm
• Termék tömege: 8,2 kg
• Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 

506 x 490 x 246 mm
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

684 x 500 x 213 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 10,4 kg

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Távvezérlés, 

Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
• Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő 

beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120
•
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