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Dálkový ovladač

22AV1106B
Zvláštní dálkový ovladač Hospitality

S funkcemi určenými pro pohostinství
Náš systémový dálkový ovladač je plně ve shodě s designem televizorů 08-09 Hospitality. 
Díky stylovému provedení, detekci slabé baterie a zámku chránícímu před krádeží 
pomáhá tento dálkový ovladač hotelovému personálu v efektivním provozu.

Navrženo pro použití v hotelech
• Snadné čištění

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Digitální funkčnost

Pestrost zážitků pro hosty
• Výkonný zvuk vycházející z jedinečných neviditelných reproduktorů
• Snadno použitelné dálkové ovládání Hospitality
• Moderní design

Nejlepší celkové provozní náklady
• Detekce slabé baterie
• Zámek chránící před krádeží poskytuje ochranu proti krádeži baterií



 Baterie s ochranou před krádeží
Baterie lze zamknout šroubem, takže je hosté 
nemohou vyjmout.

Digitální funkčnost
Obecně je stále více a více digitálních systémů pro 
televizory, takže náš dálkový ovladač již disponuje 
tlačítky pro digitální televizory.

Snadné čištění
Funkční stylový design namísto vysoce lesklého 
provedení znamená, že na výrobku nebudou vidět 
otisky prstů.

Detekce slabé baterie
Jakmile je baterie téměř vybitá, na obrazovce se 
objeví zpráva. Hotelový personál může baterii 
vyměnit včas. Již žádné potíže a nepříjemnosti pro 
hosty.

Moderní design
Stylový design plně ve shodě s naší řadou televizorů 
Philips Hospitality 2008-2009.

Dálkový ovladač Hospitality
Tento televizor je vybaven stylovým dálkovým 
ovládáním, které je speciálně navrženo pro ubytovací 
služby. Z důvodu snadného použití hosty nabízí 
pouze nejzákladnější tlačítka a funkce. Funkce 
kontrola vybité baterie a ochrana proti krádeži 
baterie dále přispívají k efektivnímu provozu hotelu.
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Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 185 x 48 x 26 mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač
•

Specifikace
Dálkový ovladač
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