Philips
TV profissional com
Crystal Clear

21"
real flat

21HT6456H

Hotel TV com design elegante
e modo de hotel
Esta Hotel TV oferece diversas funções para maximizar a eficiência no gerenciamento,
garantindo uma perfeita comodidade para os hóspedes
Design moderno
• Design compacto e moderno: combina com qualquer ambiente
Melhor custo total
• Bloqueio do menu de instalação
Conforto máximo para os hóspedes
• Ligar programação de canais
• Limitação de volume
• Exibição na tela da mensagem de boas-vindas
Imagens naturais incríveis
• Crystal Clear aumenta a profundidade da imagem
• Tubo de imagem Real Flat com uma imagem melhor e mais nítida

21HT6456H/78

TV profissional com Crystal Clear
21" real flat

Especificações

Principais especificações do produto

Imagem/tela
•
•
•
•
•

Proporção da imagem: 4:3
Medida diagonal da tela: 21 polegada / 53 cm
Medida diagonal visível da tela: 51 cm
Tipo de tela: Tubo de imagem Real Flat
Aprimoramento de imagens: Active Control,
Ajuste de temperatura das cores, Crystal Clear
• Processamento de imagens: 50 Hz, 60 Hz
Analógico

Som

• Potência de saída (RMS): 2 x 3W
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de
Volume (AVL), Ultra Bass
• Sistema de áudio: Incredible Surround, SAP,
Estéreo

Alto-falantes

Português

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV: NTSC, PAL M, PAL N
• Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as
versões)
• Entrada da antena: 75 ohm tipo F
• Display do sintonizador: PLL

Conectividade

• AV 1: Entrada de áudio L/R (Esq/Dir), Entrada
CVBS, Entrada vídeo componente

Alimentação

• Consumo de energia: 50 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
• Alimentação: AC 100-250 V, 50/60 Hz

Dimensões

• Alto-falantes internos: 2

Praticidade

• Fácil de usar: Controle Smart Picture, Controle
Smart Sound, Nivelador automático de volume
(AVL), Closed Caption
• Tipo de controle remoto: RCLB014
• Ajustes do formato da tela: 4:3, Expansão de
imagem 4:3
• Relógio: Timer de desligamento programado,
Timer de eventos
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Espanhol,

• Dimensões do aparelho (L x A x P):
594 x 458 x 486 mm
• Peso do produto: 21,6 kg
• Peso, incluindo embalagem: 25 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P):
661 x 523 x 547 mm
• Gabinete colorido: Silver Frost & Black

Acessórios

• Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto,
Controle remoto
•
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Bloqueio do menu de instalação
Impede o acesso não autorizado a configurações de
instalação e ajustes, garantindo o máximo de conforto
para os hóspedes e evitando despesas com
reprogramações desnecessárias.
Ligar programação de canais
Perfeito para propagandas internas ou canais
informativos para mostrar um canal predefinido quando
a TV for ligada.
Limitação de volume
Este recurso predefine o volume da TV, impedindo
ajustes de volume excessivamente altos, não
incomodando os hóspedes ao lado.
Mensagem de boas-vindas
Uma saudação de boas-vindas é exibida sempre que a
TV é ligada.
Crystal Clear
Combinando recursos de imagem como Contrast plus e
aprimoramento de cor, o Crystal Clear aumenta a
profundidade da imagem.

