
 

 

Philips
Távvezérlő

22AV1507A
Prémium távvezérlő QWERTY billentyűzettel
Android Hospitality TV-hez
Kapcsolja be Android TV-jét ezzel a továbbfejlesztett távvezérlővel. Az Android 
Hospitality TV-hez kifejlesztett távvezérlő hátulján billentyűzet található, így rendkívül 
egyszerűen böngészhet az interneten, illetve játszhat játékokat.

Szállodai használatra tervezve
• AA elemek a rendkívül hosszú használat és a minimális szervizelés érdekében
• Lopás elleni védelemmel ellátott elemtartó zár
• Alacsony töltésszint érzékelése

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Kétoldalas távvezérlő QWERTY billentyűzettel
• Bluetooth technológia
• Sötétben fluoreszkáló óra gomb

Differenciált élmény a vendégeknek
• Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
• Modern, stílusos kivitel



 Bluetooth technológia
Nem kell többé a TV felé irányítania a távvezérlőt, 
mivel a Bluetooth technológiának köszönhetően ez a 
távvezérlő a szoba bármely sarkából működik. Ezen 
felül az energiahatékonyság olyan magas, hogy 
többszörösen meghosszabbítja az elemek 
élettartamát, ezáltal az eddigi leghatékonyabb 
távvezérlőt kapjuk.

Modern, stílusos kivitel
Kiváló minőségű, stílusos kialakítás párosul a Philips 
Android Hospitality termékcsaládunkhoz

Sötétben fluoreszkáló óra gomb
Nem tudja, hogy hány óra, amikor éjszaka felébred? 
Egyszerűen keresse meg a távvezérlő világító 
gombját, melyet megnyomva másodperceken belül 
megjelenik a TV-n az idő.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára
Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar 
céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat 
érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a 
vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn 
helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt 
legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló 
funkció járul hozzá a hatékony szállodai 
működtetéshez.

Lopás elleni védelemmel ellátott 
elemtartó
Az elemek egy csavar segítségével lezárhatók, így a 
vendégek nem tudják kivenni azokat.

Alacsony töltésszint érzékelése
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor az 
elemek kezdenek lemerülni, így a hotel személyzete 
időben cserélheti azokat a vendégeknek okozott 
kellemetlenségek nélkül.
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Fénypontok

* 2 db AA alkáli elem szükséges hozzá. Ne használjon szén-cink elemet. 
Az elemeket a csomag nem tartalmazza.

* A Bluetooth-os távvezérlőhöz elérhető, vezeték nélküli csatorna 
szükséges. Előfordul, hogy a teljesítmény csökken, ha a 2,4 GHz-es 
hálózati terület telített.

* A Bluetooth-os távvezérlőt a használathoz párosítani kell a TV-vel. 
Az útmutatásért tanulmányozza a TV üzembe helyezési kézikönyvét.

* A Bluetooth-os távvezérlőt kizárólag Android alapú szállodai TV-
khez tervezték. Más típusokkal nem kompatibilis.
• Bluetooth : 4.0 • Felső/alsó érzékelés: Y
•

Vendéglátási funkciók
• Elemfedélzár a lopás elleni védelemért: Y
• Alacsony töltésszint érzékelése: Y
• Sötétben fluoreszkáló óra gomb: Y

Vezeték nélküli kapcsolat
®

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 49,5 x 23 x 217 

mm

Jellemzők
• Qwerty billentyűzet: Y
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