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Специално дистанционно управление за хотели
Със специални функции за хотели
Нашето системно дистанционно управление е напълно в съответствие с дизайна на телевизори 

за хотели 08-09. Със стилен дизайн, откриване на изтощени батерии и предвидено заключване 

против кражба, това дистанционно управление подкрепя вашия хотелски персонал в 

ефективната му работа.

Предназначен за употреба в хотели
• Лесно почистване

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Цифрова функционалност

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Мощен звук от уникалните скрити високоговорители
• Лесно за използване дистанционно управление за хотели
• Модерен дизайн

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване
• Разпознаване на изтощена батерия
• Заключалка против кражба за батериите



 Устройство против кражба за 
батериите
Батериите могат да се заключат с винт, така че да 
не могат да се изваждат от гостите.

Цифрова функционалност
Като правило в телевизорите навлизат цифровите 
системи – затова нашето дистанционно 
управление вече има бутони за цифрова 
телевизия.

Лесно почистване
Функционален и стилен дизайн вместо гланц, 
което означава, че по уреда няма да видите 
отпечатъци от пръсти.

Разпознаване на изтощена батерия
Когато батерията е почти изтощена, на екрана ще 
се появи съобщение. Батерията може да бъде 
сменена навреме от персонала на хотела. Без 
затруднения и неприятности за вашите гости.

Модерен дизайн
Стилен дизайн за серията хотелски телевизори на 
Philips 2008-2009.

Дистанционно управление за хотели
Този телевизор е комплектован със стилно 
дистанционно управление, специално 
предназначено за използване в хотели. С цел 
лесна работа на гостите се предлагат само най-
важните бутони и функции. В допълнение, 
проверката за изтощена батерия и подсигурената 
против кражба батерия са функции, които 
допринасят за ефективна работа в хотелски 
условия.
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Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 185x48x26 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление
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