
 

 

Philips
Dálkový ovladač

22AV1507A
Nadstandardní dálkové ovládání s klávesnicí QWERTY
pro televizory Android Hospitality TV
Obohaťte své televizory se systémem Android TV o tento pokročilý dálkový ovladač. Byl 
navržen speciálně pro televizory Android Hospitality TV a díky klávesnici na zadní straně 
nabízí nejjednodušší způsob procházení internetu a hraní her.

Navrženo pro použití v hotelech
• Baterie AA zaručují mimořádně dlouhou výdrž a minimální potřebu servisu.
• Zámek chránící před krádeží poskytuje ochranu proti krádeži baterií
• Detekce slabé baterie

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Oboustranný dálkový ovladač s klávesnicí QWERTY
• Technologie Bluetooth
• Podsvícené tlačítko hodin

Pestrost zážitků pro hosty
• Snadno použitelný dálkový ovladač Hospitality
• Moderní stylový design



 Technologie Bluetooth
Už nemusíte mířit přímo na televizor: tento dálkový 
ovladač funguje z jakéhokoli místa v pokoji díky 
technologii Bluetooth. Je navíc tak energeticky 
úsporný, že jeho baterie vydrží několikrát déle. Je tak 
považován za zatím energeticky nejúspornější 
dálkový ovladač.

Moderní stylový design
Prémiový stylový design ladí s naší řadou televizorů 
Philips Android Hospitality

Podsvícené tlačítko hodin
Nevíte, kolik je hodin, když se v noci probudíte? Stačí 
jednoduše najít a stisknout podsvícené tlačítko 
dálkového ovladače a na televizi se na několik sekund 
zobrazí čas.

Dálkový ovladač Hospitality
Tento stylový dálkový ovladač je navržen speciálně 
pro ubytovací zařízení. Aby bylo ovládání snadné 
především pro hosty, jsou na dálkovém ovladači 
chytře rozmístěny hlavní tlačítka a funkce. Většina 
dálkových ovladačů pro ubytovací zařízení má navíc 
ochranu proti krádeži baterie, která přispívá 
k efektivnímu provozu hotelu.

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

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.
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Přednosti

* Vyžaduje 2 baterie AA. Nepoužívat zinko-uhlíkové baterie. Baterie 
nejsou součástí balení.

* Dálkový ovladač Bluetooth vyžaduje volný bezdrátový kanál. Pokud 
je 2,4GHz síť přeplněná, může dojít ke snížení výkonnosti.

* Dálkový ovladač Bluetooth je třeba spárovat s televizí. Pokyny 
najdete v instalační příručce televize.

* Tento dálkový ovladač Bluetooth je navržen pouze k ovládání 
hotelových televizorů se systémem Android. Není kompatibilní 
s jinými modely.
• Bluetooth: 4,0
Funkce pro pohostinství
• Zámek přihrádky na baterie chránící proti krádeži: 

A
• Detekce slabé baterie: A
• Podsvícené tlačítko hodin: A

Bezdrátové připojení

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 49,5 × 23 × 217 mm

Funkce
• Klávesnice QWERTY: A
• Detekce nahoru–dolů: A
•
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