
 

 

Philips
Pilot zdalnego sterowania

22AV1507A
Wysokiej jakości pilot z klawiaturą QWERTY
do telewizora hotelowego z systemem Android
Ułatw obsługę telewizora hotelowego z systemem Android za pomocą tego zaawansowanego 
pilota. Zaprojektowany z myślą o tego typu telewizorach pilot jest wyposażony w klawiaturę z tyłu 
— to najłatwiejszy sposób na przeglądanie Internetu i granie w gry.

Zaprojektowany dla branży hotelarskiej
• Baterie AA zapewniają bardzo długi czas pracy i rzadką konieczność wymieniania
• Blokada komory baterii zapobiegająca ich kradzieży
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• Dwustronny pilot z klawiaturą QWERTY
• Technologia Bluetooth
• Świecący w ciemności przycisk zegara

Dla każdego coś miłego
• Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
• Nowoczesne, stylowe wzornictwo



 Technologia Bluetooth
Zapomnij o celowaniu w telewizor: ten pilot działa z 
każdego zakątka pokoju dzięki technologii 
Bluetooth. Ponadto wysoka wydajność energetyczna 
kilkakrotnie wydłuża żywotność baterii, co sprawia, 
że jest to najwydajniejszy jak dotąd pilot zdalnego 
sterowania.

Nowoczesne, stylowe wzornictwo
Najwyższej jakości stylowe wzornictwo pasujące do 
serii produktów hotelowych Philips z systemem 
Android

Świecący w ciemności przycisk zegara
Nie wiesz, która jest godzina, kiedy budzisz się w 
nocy? Bez problemu możesz znaleźć i nacisnąć 
świecący przycisk na pilocie, by na kilka sekund 
wyświetlić godzinę na telewizorze.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania
Ten stylowy pilot zdalnego sterowania został 
zaprojektowany specjalnie do zastosowań 
hotelowych. Aby ułatwić gościom obsługę, 
wyposażono go w podstawowe przyciski i funkcje o 
wygodnym układzie. Ponadto większość pilotów 
hotelowych zabezpieczonych jest przed kradzieżą 
baterii, co pozytywnie wpływa na codzienną pracę 
hotelu.

Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
Baterie można zablokować w komorze za pomocą 
śruby, tak aby goście hotelowi nie mogli ich wyjąć.

Wskaźnik niskiego poziomu 
naładowania baterii
Gdy baterie będą bliskie rozładowania, na 
wyświetlaczu pilota pojawi się stosowny komunikat, 
umożliwiając personelowi hotelowemu wymianę 
baterii w odpowiednim momencie. Bez wysiłku i 
irytacji ze strony gości.
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Zalety

* Wymaga 2 baterii alkalicznych AA. Nie należy używać baterii ZnC. 
Baterie do nabycia osobno.

* Pilot zdalnego sterowania Bluetooth wymaga dostępnego kanału 
bezprzewodowego. Działanie może się pogorszyć, kiedy sieć 
2,4 GHz jest przeciążona.

* Używanie pilota Bluetooth wymaga sparowania z telewizorem. 
Zapoznaj się z instrukcją instalacji telewizora.

* Ten pilot Bluetooth jest przeznaczony wyłącznie do telewizorów 
hotelowych z systemem Android. Nie jest zgodny z innymi 
modelami.
• Bluetooth: 4,0 •
Funkcje hotelowe
• Blokada drzwiczek zabezpieczająca przed kradzieżą 

baterii
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
• Świecący w ciemności przycisk zegara

Łączność bezprzewodowa

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

49,5 x 23 x 217 mm

Właściwości
• Klawiatura QWERTY
• Wykrywanie góra–dół
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