
otowy do działania płaski telewizo
G
Przeznac

Stylowy, niewi

zaawansowan

SmartCard XP

Zaaw
• Wbu
• Wir
• Kom
• Ogr
• Blok
• Prog
• Zabe
• Wbu

Przys
• Przy
• Dod
• Inter
• Moż
r
zony do hotelowych systemów rozrywkowych

elkich rozmiarów telewizor z wbudowanym zegarem LCD (budzikiem). Wyposażony w 

y tryb hotelowy i zgodny z zapewniającą możliwość rozbudowy opcjonalną przystawką 

ress, która umożliwia obsługę interaktywnych rozwiązań innych firm.

ansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
dowany wyświetlacz zegara z budzikiem

eless SmartLoader do szybkiego klonowania
unikat powitalny na ekranie

aniczenie głośności
ada przedniego panelu sterowania
ramowanie początkowego kanału
zpieczenie dostępu do menu
dowane radio FM

tosowany do obsługi sys. interaktyw. i przyszłych rozwiązań
stawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
atkowy wbudowany zasilacz
fejs sterowania Serial Xpress™
liwość dostosowania do przyszłych technologii
 

Philips
Profesjonalny płaski 
telewizor z Crystal Clear 
III

20 cali
LCD

20HF7462



 

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3
• Jasność: 450 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 350:1
• Długość przekątnej ekranu: 20 cale / 51 cm 
• Typ ekranu: LCD VGA z aktywną matrycą TFT
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, Filtr grzebieniowy 2D, Regulacja 
ostrości, funkcja Active Control, Cyfrowa 
redukcja szumów (DNR), Crystal Clear III, 
Poprawa krawędzi w syg. chrominancji

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Kąt widzenia (p / p): 176 / 176 stopnie
• Rozdzielczość panelu: 640 x 480p
• Czas odpowiedzi (typowy): 25 ms

Dźwięk
• System dźwięku: dźwięk stereo Nicam
• Funkcje poprawy dźwięku: Smart Sound
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
• Moc muzyczna: 20 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Dostrajanie, Cyfrowa pętla 

strojenia PLL, Nazwa programu
• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 

(AVL), regulacja Smart Picture, regulacja Smart 
Sound, Radio FM, Wyświetlanie na ekranie

• Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
• Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem
• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 

100 mm
• Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony
• Pilot zdalnego sterowania: telewizor

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, 

UKF
• system TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Wyświetlacz tunera: PLL
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 127

Połączenia
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB
• Inne połączenia: Antena IEC75, Antena zakresu 

UKF
• Złącza z przodu/z boku: Wyjście na słuchawki, 

Wejście S-video, Wejście CVBS
• Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze 

RJ45

Zasilanie
• Pobór mocy: 55 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W
• Temperatura otoczenia: +5°C/+45°C
• Zasilanie sieciowe: 90–240 V AC, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 477 x 435 x 86
• Wymiary (ze stacją bazową) (wys. x gł.): 

461 x 217 mm
• Waga produktu: 8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 10 kg
• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 

580 x 528 x 185
• Kolor osłony: Srebrny matowy

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko, Pilot 

zdalnego sterowania, Przewód zasilający, 
Podręcznik użytkownika

•
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