
 

 

Philips
Telecomando

22AV1507A
Telecomando premium com teclado QWERTY
para televisor Hospitality Android
Reforce o seu televisor Android com este telecomando avançado. Concebido para 
televisores Hospitality Android, este possui um teclado na parte posterior, oferecendo-
lhe a forma mais simples para navegar na Internet ou jogar jogos.

Concebido para utilização em hotel
• Pilhas AA para utilização extremamente prolongada e necessidade mínima de assistência
• Sistema de bloqueio anti-roubo para pilhas
• Detecção de bateria fraca

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro
• Telecomando de dois lados com teclado QWERTY
• Tecnologia Bluetooth
• Botão do relógio que brilha no escuro

Diferenciar a experiência de clientes
• Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
• Design moderno e elegante



 Tecnologia Bluetooth
Não é necessário apontar o comando para o 
televisor: este telecomando funciona a partir de 
qualquer canto do quarto graças à tecnologia 
Bluetooth. Além disso, a eficiência energética é tão 
elevada, que multiplica a vida útil da pilha, tornando 
este comendo no mais eficiente de sempre.

Design moderno e elegante
Design elegante de alta qualidade a combinar com a 
nossa gama Hospitality Android da Philips

Botão do relógio que brilha no escuro
Não sabe as horas quando acorda a meio da noite? 
Pode encontrar e premir o botão a brilhar no 
telecomando sem qualquer problema e ver as horas 
no televisor durante alguns segundos.

Telecomando para hotelaria
Este elegante telecomando foi concebido 
especialmente para a utilização em instalações de 
hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil 
para os hóspedes, os botões e as funções essenciais 
estão convenientemente situados no telecomando. 
Além disso, a maioria dos telecomandos são 
fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma 
funcionalidade que contribui para um bom 
funcionamento do hotel.

Anti-roubo para pilhas
As pilhas podem ser bloqueadas com um parafuso 
para que não possam ser retiradas pelos clientes.

Detecção de bateria fraca
Será apresentada uma mensagem no ecrã, quando a 
pilha estiver quase vazia. A pilha pode ser mudada 
atempadamente pelos funcionários do hotel. Sem 
incómodos ou irritação para os seus clientes.
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Destaques

* Requer 2 pilhas alcalinas AA. Não utilize pilhas de zinco-carbono. 
Pilhas não incluídas.

* O telecomando Bluetooth necessita de canal sem fios disponível. 
Desempenho pode diminuir de o espaço rede de 2,4 GHz estiver 
saturado.

* O telecomando Bluetooth tem de ser emparelhado com o televisor 
para ser utilizado. Consulte o manual de instalação do televisor para 
obter instruções.

* Este telecomando Bluetooth foi concebido apenas para televisores 
para hotéis com Android. Não é compatível com outros modelos.
• Bluetooth: 4,0 •
Funcionalidades para serviços
• Bloqueio anti-roubo do compartimento das pilhas
• Detecção de bateria fraca
• Botão do relógio que brilha no escuro

Conectividade sem fios

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 49,5x23x217 mm

Características
• Teclado qwerty
• Detecção de parte superior/inferior
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