
 

 

Philips
Kaukosäädin

22AV1507A
QWERTY-näppäimistöllä varustettu laadukas kaukosäädin
Android Hospitality TV
Paranna Android TV:n käyttökokemusta edistyneellä kaukosäätimellä. Android Hospitality 
TV:lle suunnitellun kaukosäätimen taustapuolella on näppäimistö, joka helpottaa 
internetselausta ja pelaamista.

Tarkoitettu hotellikäyttöön
• AA-paristot kestävät pitkään ja vähentävät huoltotarvetta
• Paristojen varkaudenestolukko
• Lataus vähissä -ilmaisin

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys
• Kaksipuolinen kaukosäädin ja QWERTY-näppäimistö
• Bluetooth-tekniikka
• Pimeässä hohtava kellopainike

Erilaiset vierailuelämykset
• Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
• Tyylikäs ja moderni muotoilu



 Bluetooth-tekniikka
Unohda television tähtäily: Bluetooth-teknologian 
ansiosta tämä kaukosäädin toimii mistä päin huonetta 
tahansa. Kaikkien aikojen energiatehokkaimman 
kaukosäätimen paristot kestävät monta kertaa 
tavallista säädintä pidempään.

Tyylikäs ja moderni muotoilu
Tyylikäs Premium-tason muotoilu sopii yhteen 
Philips Android Hospitality -sarjan kanssa

Pimeässä hohtava kellopainike
Haluatko tietää kellonajan, jos heräät yöllä? Paina 
kaukosäätimen hohtavaa kellopainiketta, ja televisio 
näyttää kellonajan muutaman sekunnin ajan.

Hospitality-kaukosäädin
Tämä tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti 
hotellikäyttöön. Tärkeimmät painikkeet ja toiminnot 
on sijoitettu siten, että vieraan on helppo käyttää 
niitä. Lisäksi useimmissa hotellikaukosäätimissä on 
varkauksia ehkäisevä paristokotelo, joka helpottaa 
ylläpitoa.

Paristojen varkaudenesto
Paristot ovat lukittavissa ruuvilla, jotta vieraat eivät 
voi irrottaa niitä.

Lataus vähissä -ilmaisin
Näyttöön tulee ilmoitus, kun paristo on lähes tyhjä. 
Hotellin henkilökunta voi vaihtaa sen myöhemmin. Ei 
häiriöitä vieraille.
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Kohokohdat

* Vaatii 2 AA-alkaliparistoa. Älä käytä sinkkihiiliparistoja. Paristot eivät 
sisälly pakkaukseen.

* Bluetooth-kaukosäädin vaatii vapaan langattoman kanavan. 
Suorituskyky voi heikentyä, jos 2,4 GHz:n verkossa on ruuhkaa.

* Bluetooth-kaukosäätimen ja television välille on muodostettava 
pariliitos ennen käyttöä. Katso ohjeet television asennusoppaasta.

* Tämä Bluetooth-kaukosäädin toimii vain Android-pohjaisten 
hotellitelevisioiden kanssa. Se ei ole yhteensopiva muiden mallien 
kanssa.
• Bluetooth: 4,0 •
Hospitality-toiminnot
• Lukittava paristokotelo
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Pimeässä hohtava kellopainike

Langattomat liitännät

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 49,5 x 23 x 217 mm

Ominaisuudet
• Qwerty-näppäimistö
• Ylä- ja alapuolen tunnistus
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