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22AV1507A
Първокласно дистанционно управление с клавиатура QWERTY
за хотелски Android телевизори
Подобрете вашия Android телевизор с това усъвършенствано дистанционно 
управление. Проектирано за хотелски Android телевизори, то включва клавиатура на 
гърба, осигурявайки най-лесния начин за сърфиране в интернет или играене на игри.

Предназначено за употреба в хотели
• Батерии тип AA за супердълго използване и минимална нужда от обслужване
• Заключалка против кражба за батериите
• Разпознаване на изтощена батерия

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Двустранно дистанционно управление с QWERTY клавиатура
• Bluetooth технология
• Светещ в тъмното бутон за час

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Лесно за използване дистанционно управление за хотели
• Модерен, стилен дизайн



 Bluetooth технология
Забравете насочването към телевизора: това 
дистанционно работи от всеки ъгъл на стаята 
благодарение на Bluetooth технологията. Освен 
това е толкова икономично, че увеличава живота 
на батерията няколко пъти, което го прави най-
ефективното дистанционно управление досега.

Модерен, стилен дизайн
Първокласен, стилен дизайн, прилягащ на нашата 
гама от телевизори за хотели, работещи с 
Android, от Philips

Светещ в тъмното бутон за час
Не знаете колко е часът, когато се будите през 
нощта? Можете безпроблемно да намерите и 
натиснете светещия бутон на дистанционното 
управление и да видите часа на телевизора за 
няколко секунди.

Дистанционно управление за хотели
Това стилно дистанционно управление е 
специално разработено за използване в 
хотелиерството. За да подсигури лесна работа на 
госта, основните бутони и функции са 
разположени удобно на дистанционното. В 
допълнение повечето дистанционни управления 
за хотели се предоставят със защита от кражби на 
батерии, функция която допринася за ефикасната 
работа на хотела.

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

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.
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Акценти

* Работи с 2 x AA алкални батерии. Да не се използват цинково-
въглеродни батерии. Не са включени батерии.

* Дистанционното управление с Bluetooth изисква достъпен 
безжичен канал. Работата може да се влоши, ако честотният 
канал 2,4 GHz е препълнен.

* Дистанционното управление с Bluetooth изисква сдвояване с 
телевизора, с който ще се използва. Прочетете ръководството 
на телевизора за инструкции.

* Това дистанционно управление с Bluetooth е разработено само 
за работа с телевизори за хотели, базирани на Android. Не е 
съвместимо с други модели.
• Bluetooth: 4.0 •
Функции за хотели
• Ключалка на отделението за батерии за защита 
срещу кражби

• Разпознаване на изтощена батерия
• Светещ в тъмното бутон за час

Безжична свързаност

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 49,5 x 23 x 217 
мм

Характеристики
• Клавиатура QWERTY
• Откриване на горна и долна част
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