Philips
Telecomandă

22AV1104

Telecomandă specială pentru industria hotelieră
cu funcţii specifice industriei hoteliere.
Telecomanda noastră pentru gama Pro şi Pro+ este pe deplin compatibilă cu designul televizoarelor
pentru industria hotelieră 08-09. Cu un design elegant, funcţie de detectare a descărcării bateriei şi
blocare antifurt, această telecomandă ajută personalul hotelier la desfăşurarea eficientă a activităţii.
Conceput pentru utilizarea hotelieră
• Ușor de curăţat
Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Funcţionalitate digitală
Diferenţierea experienţei oaspeţilor
• Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
• Design modern
Cel mai scăzut cost total de proprietate
• Detectare a descărcării bateriei
• Dispozitiv de blocare antifurt pentru baterii
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Telecomandă

Specificaţii
Dimensiuni

• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 185 x 48 x 26 mm

Repere
Accesorii

• Accesorii incluse: Telecomandă
•

Protecţie antifurt pentru baterie

Bateriile pot fi blocate cu un șurub pentru a nu mai
putea fi scoase de oaspeţi.

Funcţionalitate digitală

Există o tendinţă generală de adoptare a sistemelor
digitale pentru televizoare, așa încât telecomanda
noastră este dotată deja cu butoane pentru
televiziunea digitală.

Detectare a descărcării bateriei

Când bateria este aproape complet descărcată, va fi
afișat un mesaj pe ecran. Bateria poate fi înlocuită la
timp de personalul hotelului, evitându-se astfel
disconfortul sau iritarea oaspeţilor.

Design modern

Design stilat, adecvat televizorelor hoteliere Philips
2008-2009.

Telecomandă pentru industria hotelieră
Acest televizor este livrat cu o telecomandă elegantă
care este proiectată special pentru utilizarea în
industria hotelieră. Pentru o experienţă a utilizării
ușoare, numai butoanele și funcţiile esenţiale sunt
oferite pentru oaspeţi. Suplimentar, funcţia de
verificare a bateriei și dispozitivele antifurt pentru
baterii sunt caracteristici care pot contribui la
operaţiunile eficiente din hotel.

Data apariţiei 2009-08-14

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 2.5.10

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

12 NC: 8670 000 48731
EAN: 87 12581 45896 6

www.philips.com

