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Telecomando Hospitality especial

Com funcionalidades de hospitalidade dedicadas
O nosso telecomando do sistema é totalmente adaptado ao design do televisor Hospitality 
08-09. Com um design moderno, detecção de bateria fraca e sistema de bloqueio anti-roubo, 
este telecomando ajuda os funcionários do hotel a garantir um funcionamento eficiente.

Concebido para utilização em hotel
• Fácil de limpar

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro
• Funcionalidade digital

Diferenciar a experiência de clientes
• Som poderoso a partir de altifalantes verdadeiramente invisíveis
• Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
• Design moderno

O melhor custo total de propriedade
• Detecção de bateria fraca
• Sistema de bloqueio anti-roubo para pilhas



 Anti-roubo para pilhas
As pilhas podem ser bloqueadas com um parafuso 
para que não possam ser retiradas pelos clientes.

Funcionalidade digital
No geral, existe um movimento em direcção a mais 
sistemas digitais para os televisores, por isso, o 
nosso telecomando já possui botões para televisão 
digital.

Fácil de limpar
Design moderno e funcional em vez de alto brilho, o 
que significa que não serão visíveis marcas de dedos 
no produto.

Detecção de bateria fraca
Será apresentada uma mensagem no ecrã, quando a 
pilha estiver quase vazia. A pilha pode ser mudada 
atempadamente pelos funcionários do hotel. Sem 
incómodos ou irritação para os seus clientes.

Design moderno
Design moderno adaptado aos nossos televisores 
Hospitality Philips 2008-2009.

Telecomando para hotelaria
Este TV inclui um elegante telecomando, 
especialmente concebido para a utilização em 
hotelaria. Para uma experiência de utilização fácil dos 
hóspedes são facultados apenas os botões e funções 
essenciais. Além disso, a verificação de pilha fraca e 
dispositivo anti-roubo são características que podem 
contribuir para as operações hoteleiras eficazes.
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Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 185x48x26 mm

Acessórios
• Acessórios incluídos: Telecomando
•

Especificações
Telecomando
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