
 

 

Philips
LCD TV

20" (51 cm)
displej LCD

20HF5474
nemocničný TV s plochou obrazovkou

so zabudovaným budíkom a FM rádiom
Tento LCD TV so zabudovanými hodinami (budíkom) ponúka veľa špecializovaných 
funkcií, ktoré zvýšia pohodlie hostí a znížia celkové náklady majiteľa. A vďaka voliteľnej 
jednotke SmartCard Xpress je táto súprava úplne pripravená na systém.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa
• Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
• Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
• Vstavané FM rádio
• Konektor pre externý reproduktor
• Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov
• Kompatibilné s upevnením štandardu VESA

Pripravený na systém a na technológie budúcnosti
• Rozširujúci box SmartCard Xpress s kompatibilitou pre interaktívne systémy
• Prídavný integrovaný napájací zdroj

Maximálne pohodlie hostí
• Obmedzenie hlasitosti
• Uvítacia správa na obrazovke

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí
• Crystal Clear III prináša obraz s vylepšenou kvalitou



 Ovládač Wireless SmartLoader
Zabezpečuje možnosť jednoducho a 
bezšnúrovo kopírovať všetky nastavenia 
programovania 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.

Vstavaný displej s hodinami
Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži 
ako budík, eliminuje potrebu investícií do 
dodatočných hodín s káblami a zapájaním. 
Automatická synchronizácia času cez teletext a 
uchovanie nastavení budíka v prípade 
krátkodobých výpadkov napájania ešte viac 
zvýšia pohodlie vašich hostí

Vstavané FM rádio
Vstavané FM rádio ponúka hosťom dodatočný 
komfort bez potreby dodatočných investícií do 
rádioprijímačov.

Konektor pre externý reproduktor
Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú 
inštaláciu externých reproduktorov (ako 
napríklad pre kúpelne), ktorý odstraňuje 
potrebu investovať do externého vybavenia

Uzamkn. predných/bočných ovlád. 
prvkov
Zvolením možnosti uzamknutia alebo 
odomknutia prístupu k predným a bočným 
ovládacím prvkom televízora sa v ponuke 
nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do 
ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí 
námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou 
inštaláciou.

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.

Rozširujúci box SmartCard Xpress
Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa 
môže nainštalovať na zadnej strane TV 
prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a 
aplikačných kariet od iných výrobcov k 
televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je 
tiež možné pripojiť k externým dekodérom a 
koncovým prijímačom set-top box od všetkých 
významných poskytovateľov interaktívnych 
systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress 

Control (s podporou protokolov UART a 
RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

Príd. integrovaný napájací zdroj
Vďaka prídavnému integrovanému 
napájaciemu zdroju už nie je potrebný 
samostatný zdroj napájania pre interaktívny 
systém. V prípade samostatného používania 
môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak 
energiu.

Obmedzenie hlasitosti
Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v 
ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa 
zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a 
predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uvítacia správa
Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí 
televízora.

Crystal Clear III
Crystal Clear III kombinuje celú škálu 
vylepšení, ktoré poskytujú: 2D hrebeňový 
filter, dynamický kontrast, funkciu Blue 
Stretch, vylepšenie zelenej farby, takže 
dostanete prirodzene vyzerajúce farby.
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Hlavné prvky
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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
• Čas odozvy (typický): 16 ms
• Zdokonalenie obrázkov: 2D hrebeňový filter, 

Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Crystal Clear 
III, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti

• Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch 
obrazovky

• Uhol zobrazenia (h / v): 178 / 178 stupeň

Podporované rozlíšenie displeja
• Formáty videa

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

• Počítačové formáty
Rozlíšenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Počet predvolených kanálov: 125
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF, FM
• Displej tuneru: oscilátor PLL
• TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

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

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
• Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby 

Surround
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, 

Konektor RJ45, Konektor pre externý 
reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové 
napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku 
SmartCard Xpress

• Počet Scart konektorov: 1

• Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, FM anténa, 

Počítačový zvukový vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Integrovaný LCD 

displej s hodinami
• Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez 

PDC/TXT
• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí
• Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, 

Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov 
programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Rádio FM, Bočné ovládanie, Smart 
Picture, Smart Sound

• Diaľkové ovládanie: TV
• Typ diaľkového ovládača: RC2886
• Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 

16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3
• Teletext: 10-stránkový Smart Text
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm
• Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie

Príkon
• Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 55 W normálna prevádzka W
• Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C

Rozmery
• Farebná skrinka: Ozdobný predný panel Silver 

Frost & Hi Gloss Black
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 506 x 446 x 77 mm
• Hmotnosť produktu: 8,2 kg
• Rozmery (so základňou) (Š x V x H): 

506 x 490 x 246 mm
• Rozmery krabice (Š x V x H): 684 x 500 x 213 mm
• Váha vrátane balenia: 10,4 kg

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál 
používateľa

• Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové 
ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 
22AV1120

•
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