
 

 

Philips
professzionális LCD TV

20"-es Pro
LCD integrált digitális

20HFL3330D
Továbbfejlesztett kialakítás, kiemelkedő tulajdonságok
Philips Digital Hospitality LCD TV
A korszerű és energiatakarékos Hospitality TV-készülékkel kihasználhatja a digitális 
televíziózás előnyeit, vagyis készen áll a jövő kihívásaira. Vendégei szívélyes fogadtatásban 
és kiváló látványélményben részesülhetnek.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Üdvözlő üzenet a képernyőn
• Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
• Integrált DVB-T hangolóegység a digitális TV- és rádiókészülékhez

Differenciált élmény a vendégeknek
• Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz
• Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
• Hangerő-korlátozás
• A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség
• USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
• Csatornabeállító menü zárolása
• VESA-szerelésre alkalmas

Fenntartható és biztonságos
• Környezetbarát kialakítás és lángálló ház



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

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
Kiváló házon belüli hirdetési és információs 
csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre 
meghatározott csatorna megjelenítését, 
miközben a televízió be van kapcsolva.

Integrált DVB-T hangolóegység
Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével 
a meglévő analóg csatornák mellett vehet 
digitális földi sugárzású TV-csatornákat is. 
Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak 
digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön 
rádióvevőt kellene beszerezni.

Kombinált csatornalista
Integrált csatornalista a digitális és az analóg 
csatornákhoz, amely lehetővé teszi a vendégek 
számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az 
analóg és a digitális csatornák között.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára
A TV-készülékhez stílusos távvezérlő tartozik, 
amelyet elsősorban vendéglátóhelyeken 

történő használatra terveztek. Az egyszerű 
használat érdekében a távvezérlő csak a 
leglényegesebb gombokkal és funkciókkal 
rendelkezik. Ezen kívül, az alacsony töltöttségi 
szint kijelzése, valamint az akkumulátoros 
lopásgátló funkciók járulnak hozzá a hatékony 
szállodai működtetéshez.

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

USB-másolás
Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és 
csatornabeállítás egyszerűen másolható másik 
TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k 
egyformán lesznek beállítva, és jelentősen 
csökken a telepítési idő és költség.

Csatornabeállító menü zárolása
Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a 
csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel 
a legnagyobb kényelmet biztosítja a 

vendégeknek, és kiküszöböli az 
újraprogramozási költségeket.

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.

Környezetbarát kialakítás
A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének 
központi eleme. A Philips TV-készülékek 
tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: 
ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás 
csökkentése a kisebb áramfogyasztás 
eszközével, a felhasznált káros anyagok 
mértékének csökkentése, a kisebb súly, a 
hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb 
mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k 
háza lángálló anyagból készül. Független 
tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy 
míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve 
általában növelik a háztartásban kialakuló tűz 
intenzitását, a Philips TV-készülékek nem 
növelik azt.
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Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 20 hüvelyk / 51 cm 
• Képoldalarány: 4:3
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active 

Matrix TFT
• Panel felbontás: 640 x 480p
• Fényesség: 300 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 800:1
• Válaszidő (tipikus): 12 ms
• megtekintési szögtartomány: 178º (H) / 178º (V)
• Képernyő minőségének javítása: 

Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Progresszív 

pásztázás, Crystal Clear III, Smart Picture, White 
stretch, 2D színélesítés

Támogatott képernyőfelbontás
• Videoformátumok

Felbontás Frissítési sebesség
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz

• Számítógépes formátumok
Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
• DVB: Földfelszíni DVB *, MHEG
• Programozható csatornák száma: 1000

Hang
• Hangrendszer: Sztereó, Mono
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
• Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, 

Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
• Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr
• HDMI 1: HDMI 1.3
• HDMI 2: HDMI 1.3
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, HDMI 1.3, Fejhallgató kimenet, S-video 
be

• Egyéb csatlakozások: Általános interfész, VGA PC-
bemenet, Digitális koaxiális audiokimenet

• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenlét

Kényelem
• Könnyen telepíthető: PLL digitális hangolás, 

Finomhangolás, Automatikus csatornatelepítés 
(ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), 
Programnév, Automatikus programnév-beállítás, 
Automatikus csatornabeállítás, Billentyűzár 
feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés, 
Csatornabeállító menü zárolása, Fejlett hotel 
üzemmód, TV-beállítások másolása USB-n 
keresztül, Plug & Play

• Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, 1 
csatornalista (analóg, digitális), Oldalsó 
kezelőszervek, Smart Sound

• Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő 
csatorna, Üdvözlő üzenet, Hangerő-korlátozás, 
Elalváskapcsoló

• Képernyőformátum beállítás: 4:3, 4:3 széthúzás, 
16:9-es összenyomás

• Kép a képben: Szöveges kettős képernyő
• Teletext: 100 oldalas smart szöveg
• Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus 

programfüzet, Mostani + következő EPG
• Óra: Elalváskapcsoló
• Távvezérlő: akkumulátoros lopásgátló védelem, 

alacsony töltésszint érzékelése
• Távvezérlő típusa: 22AV1104 (RC6)
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware

Egészségügy
• Kényelem: Fejhallgató kimenet
• Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

Környezetvédelmi adatok
• Biztonság: Lángálló ház

Kapcsoló
• Tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
• Készenléti fogyasztás: <0,3 W
• Áramfogyasztás: 58 W
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig

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

470 x 406 x 71 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

470 x 448 x 205 mm
• Termék tömege: 5,8 kg
• Termék tömege (+állvány): 6,7 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 9,7 kg
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

572 x 500 x 225 mm
• Színes készülékház: Fekete
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 100 x 100 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati kábel, Dönthető 

asztali állvány, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, 
Garancialevél

• Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő 
beállítása

•
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* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos 
információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.

http://www.philips.com

