
 

 

Philips
Diaľkové ovládanie

22AV1507A
Prémiové diaľkové ovládanie s klávesnicou QWERTY
k hotelovému TV so systémom Android
Obohaťte svoj televízor so systémom Android vďaka tomuto pokročilému diaľkovému ovládaniu. 
Je navrhnuté k hotelovému TV so systémom Android a na zadnej strane má klávesnicu, vďaka 
čomu predstavuje najjednoduchší spôsob prehliadania internetu alebo hrania hier.

Navrhnutý pre použitie v hoteloch
• Batérie AA s mimoriadne dlhou výdržou a s minimálnymi nárokmi na údržbu
• Zabezpečenie proti krádeži batérií pomocou zámku
• Rozpoznanie slabej batérie

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Obojstranné diaľkové ovládanie s klávesnicou QWERTY
• Technológia Bluetooth
• Tlačidlo hodín svietiace v tme

Rozlišovanie skúseností hostí
• Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
• Moderný štýlový dizajn



 Technológia Bluetooth
Zabudnite na mierenie na televízor: toto diaľkové 
ovládanie vďaka rozhraniu Bluetooth funguje 
z každého rohu miestnosti. Navyše využíva energiu 
tak efektívne, že niekoľkonásobne predlžuje 
životnosť batérie a stáva sa tak vôbec 
najefektívnejším dostupným diaľkovým ovládaním.

Moderný štýlový dizajn
Prémiový štýlový dizajn zladený s naším radom 
hotelových TV Philips so systémom Android

Tlačidlo hodín svietiace v tme
Prebudili ste sa uprostred noci a neviete, koľko je 
hodín? Na diaľkovom ovládaní bez problémov 
nájdete svietiace tlačidlo hodín a jeho stlačením sa na 
televízore na niekoľko sekúnd zobrazí aktuálny čas.

Hotelové diaľkové ovládanie
Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne 
navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme 
jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní 
pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie 
tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových 
ovládaní je navyše vybavená ochranou proti krádeži 
batérií, ktorá napomáha zvýšiť efektívnosť prevádzky 
hotela.

Zabezpečenie proti krádeži batérií
Batérie možno uzamknúť skrutkou, aby ich hostia 
nemohli vybrať.

Rozpoznanie slabej batérie
Keď je batéria takmer vybitá, na obrazovke sa 
zobrazí správa. Batériu môže včas vymeniť personál 
hotela a vaši hostia sa nebudú na nič sťažovať.
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Hlavné prvky

* Vyžaduje 2 alkalické batérie typu AA. Nepoužívajte zinkovo-uhlíkové 
batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia.

* Diaľkové ovládanie s rozhraním Bluetooth vyžaduje prítomnosť 
bezdrôtového kanála. V prípade presýtenia 2,4 GHz siete môže prísť 
k zníženiu výkonnosti.

* Ak sa má diaľkové ovládanie s rozhraním Bluetooth používať, musí 
byť spárované s televízorom. Pokyny nájdete v montážnej príručke 
televízora.

* Toto diaľkové ovládanie s rozhraním Bluetooth je určené iba na 
ovládanie hotelových TV so systémom Android. Nie je kompatibilné 
s inými modelmi.
• Bluetooth: 4,0 •
Hotelové funkcie
• Zámok krytu na ochranu pred odcudzením batérií
• Rozpoznanie slabej batérie
• Tlačidlo hodín svietiace v tme

Bezdrôtové pripojenie

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 49,5 x 23 x 217 mm

Vlastnosti
• Klávesnica Qwerty
• Detekcia vrchnej a spodnej strany
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