
 

 

Philips
Afstandsbediening

22AV1507A
Hoogwaardige afstandsbediening met QWERTY-toetsenbord
voor Android Hospitality TV
Haal alles uit uw Android TV's met deze geavanceerde afstandsbediening. De 
afstandsbediening is ontworpen voor Android Hospitality TV en heeft een toetsenbord 
aan de achterzijde, zodat u zo eenvoudig mogelijk kunt internetten of games kunt spelen.

Ontworpen voor gebruik in hotels
• AA-batterijen voor zeer langdurig gebruik, minimaal onderhoud nodig
• Antidiefstalvergrendeling van de batterijen
• Laag batterijniveau

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig
• Dubbelzijdige afstandsbediening met QWERTY-toetsenbord
• Bluetooth-technologie
• Klokknop die oplicht in het donker

Onderscheidende factor voor gasten
• Gebruiksvriendelijke Hospitality-afstandsbediening
• Moderne, stijlvolle vormgeving



 Bluetooth-technologie
Op de TV richten is niet meer nodig: deze 
afstandsbediening werkt vanuit elke hoek van de 
kamer dankzij Bluetooth-technologie. Daarnaast is 
de energie-efficiëntie zo groot dat de levensduur van 
de batterij een paar keer zo lang wordt, en daardoor 
is het dus de meest efficiënte afstandsbediening ooit.

Moderne, stijlvolle vormgeving
Stijlvolle vormgeving die past bij onze Philips 
Premium Android Hospitality-serie

Klokknop die oplicht in het donker
Weet u niet hoe laat het is wanneer u 's nachts 
wakker wordt? U kunt zonder problemen de 
verlichte knop op de afstandsbediening vinden en 
indrukken en de tijd gedurende enkele seconden op 
de TV weergeven.

Hospitality-afstandsbediening
Deze stijlvolle afstandsbediening is speciaal 
ontworpen voor gebruik in de horeca. De 
belangrijkste knoppen en functies zijn gemakkelijk op 
de afstandsbediening geplaatst, zodat hij door de gast 
uiterst eenvoudig is te gebruiken. Daarnaast worden 
de meeste Hospitality-afstandsbedieningen geleverd 
met een antidiefstalvoorziening voor de batterijen, 
een functie die bijdraagt aan efficiënt gebruik in 
hotels.

Antidiefstalbeveiliging van de batterijen
De batterijen kunnen met een schroef worden 
vergrendeld, zodat gasten deze niet kunnen 
verwijderen.

Laag batterijniveau
Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt op het 
scherm een bericht weergegeven. De batterij kan op 
tijd door het hotelpersoneel worden vervangen. Uw 
gasten worden dus niet verrast door een niet-
werkende afstandsbediening.
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Kenmerken

* Vereist 2 AA-alkalinebatterijen. Gebruik geen zink-
koolstofbatterijen. Batterijen niet meegeleverd.

* Bluetooth-afstandsbediening vereist een beschikbare draadloze 
zender. Prestaties kunnen afnemen als de ruimte van het 2,4 GHz-
netwerk is verzadigd.

* De Bluetooth-afstandsbediening moet voor gebruik aan de TV 
worden gekoppeld. Raadpleeg de installatiehandleiding van de TV 
voor instructies.

* Deze Bluetooth-afstandsbediening is uitsluitend ontworpen voor 
hotel-TV op basis van Android. Niet compatibel met andere 
modellen.
• Bluetooth: 4,0 •
Hospitality-functies
• Vergrendeling antidiefstalklepje voor batterijen: Y
• Detectie laag batterijniveau: Y
• Klokknop die oplicht in het donker: Y

Draadloze connectiviteit

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 49,5 x 23 x 217 mm

Kenmerken
• Qwertytoetsenbord: Y
• Detectie boven/onder: Y
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