
 

 

Philips
Fjernbetjening

22AV1507A
Eksklusiv fjernbetjening med QWERTY-tastatur
til Android TV-platforme på hoteller
Optimer dine Android TV'er med denne avancerede fjernbetjening. Den er designet til 
Android Hospitality TV-platformen og har et tastatur bagpå for at gøre det så let som 
muligt at spille og browse på internettet.

Designet til hoteller
• AA-batterier til superlangvarig brug og minimalt behov for service
• Forsynet med tyverisikringslås til batterier
• Registrering af lavt batteriniveau

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Dobbeltsidet fjernbetjening med QWERTY-tastatur
• Bluetooth-teknologi
• Urknap, der lyser i mørket

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
• Moderne og elegant design



 Bluetooth-teknologi
Glem alt om at sigte efter TV'et: Denne 
fjernbetjening fungerer fra ethvert hjørne i rummet 
takket være Bluetooth-teknologi. Tilmed er 
energieffektiviteten så høj, at den forøger batteriets 
levetid flere gange, hvilket gør det den til den mest 
effektive fjernbetjening nogensinde.

Moderne og elegant design
Førsteklasses elegant design, der passer til vores 
udvalg af Philips Android TV til hotelbranchen

Urknap, der lyser i mørket
Ved du ikke, hvad klokken er, når du vågner om 
natten? Du kan finde og trykke på den lysende knap 
på fjernbetjeningen uden problemet og få vist 
klokkeslættet på TV'et i et par sekunder.

Fjernbetjening til hotelbranchen
Denne stilfulde fjernbetjening er særligt designet til 
anvendelse i hotelbranchen. For at sikre nem 
anvendelse for gæsten er de vigtigste knapper og 
funktioner praktisk placeret på fjernbetjeningen. 
Desuden leveres de fleste fjernbetjeninger til 
hotelbranchen med en batteri-tyverisikring, en 
funktion, der bidrager til en effektiv hoteldrift.

Tyverisikringslås
Batterier kan låses fast med en skrue, så de ikke kan 
fjernes af gæsterne.

Registrering af lavt batteriniveau
En besked vises på skærmen, når batteriet er næsten 
tomt. Batteriet kan skiftes i tide af hotellets 
personale. Intet besvær og ingen 
irritationsmomenter for gæsterne.
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Vigtigste nyheder

* Kræver 2 x AA alkaline-batterier. Anvend ikke ZnC-batterier. 
Batterier medfølger ikke.

* Bluetooth-fjernbetjeningen kræver tilgængelige trådløse kanaler. 
Ydeevnen kan falde, når 2,4 GHz netværkskapaciteten forbruges.

* Bluetooth-fjernbetjeningen skal parres med TV'et for at blive 
anvendt. Se i TV'ets installationsvejledning for at få flere oplysninger.

* Denne Bluetooth-fjernbetjening er designet udelukkende til 
Android-baserede TV på hoteller. Ikke kompatibel med andre 
modeller.
• Bluetooth: 4,0 •
Hotelfunktioner
• Batterityverisikringslås: Å
• Registrering af lavt batteriniveau: Å
• Urknap, der lyser i mørket: Å

Trådløs forbindelse

Mål
• Produktmål (B × D × H): 49,5 x 23 x 217 mm

Funktioner
• Qwerty-tastatur: Å
• Øverst/nederst-registrering: Å
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