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Hospitality-afstandsbediening

met speciale functies voor de hotelbranche.
Onze afstandsbediening voor het assortiment Pro en Pro+ past precies bij de Hospitality TV's 
voor '08-'09. Deze stijlvolle afstandsbediening verbetert de efficiëntie van uw personeel 
dankzij het antidiefstalslot en de functie voor detectie van een laag batterijniveau.

Ontworpen voor gebruik in hotels
• Gemakkelijk schoon te maken

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig
• Digitale functionaliteit

Onderscheidende factor voor gasten
• Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening
• Modern ontwerp

Optimaal rendement op uw investering
• Laag batterijniveau
• Antidiefstalvergrendeling van de batterijen
 



 Antidiefstalbeveiliging van de batterijen
De batterijen kunnen met een schroef worden 
vergrendeld, zodat gasten deze niet kunnen 
verwijderen.

Digitale functionaliteit
Digitale TV-systemen zijn in opmars en daarom is 
onze afstandsbediening voorzien van knoppen voor 
digitale TV.

Laag batterijniveau
Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt op het 
scherm een bericht weergegeven. De batterij kan op 
tijd door het hotelpersoneel worden vervangen. Uw 
gasten worden dus niet verrast door een niet-
werkende afstandsbediening.

Modern ontwerp
Stijlvol ontwerp dat past bij de Philips Hospitality 
TV's van 2008-2009.

Hospitality-afstandsbediening
Deze TV wordt geleverd met een stijvolle 
afstandsbediening die speciaal is ontworpen voor 
gebruik in de horeca. De afstandsbediening beschikt 
alleen over de belangrijkste knoppen en functies, 
zodat hij door de gast uiterst eenvoudig is te 
gebruiken. Bovendien beschikt hij over een functie 
die melding maakt van een laag batterijniveau en een 
functie die diefstal van de batterijen voorkomt. Deze 
functies maken de afstandsbediening uiterst 
bruikbaar voor hotels.
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Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 185 x 48 x 26 mm

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening
•

Specificaties
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