
 

 

Philips
Fjärrkontroll

22AV1507A
Premium-fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord
för Android-TV för hotellmiljöer
Starta Android-TV-apparaterna med den här avancerade fjärrkontrollen. Den är 
utvecklad för Android-TV för hotellmiljöer och har ett tangentbord på baksidan, så att du 
enkelt kan surfa på internet eller spela spel.

Utformad för hotellanvändning
• AA-batterier för super lång användning och med ett minimalt behov av service
• Stöldskyddade batterier
• Avkänning för svagt batteri

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Tvåsidig fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord
• Bluetooth-teknik
• Klockknapp som är självlysande i mörker

Olika gästupplevelser
• Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
• Modern och elegant design



 Bluetooth-teknik
Glöm alla fokusering på TV:n: den här fjärrkontrollen 
fungerar från rummets alla hörn av rummet tack vare 
Bluetooth-teknik. Dessutom är den så energieffektiv 
att batteriets livslängd öka flera gånger om, vilket gör 
den till den mest effektiva fjärrkontrollen någonsin.

Modern och elegant design
Förstklassig och elegant design som matchar vårt 
Philips Android sortiment för hotellmiljöer

Klockknapp som är självlysande i mörker
Vet du inte vad klockan är när du vaknar på kvällen? 
Du kan hitta och trycka på den lysande knappen på 
fjärrkontrollen utan problem och visa tiden på TV:n 
i några sekunder.

Fjärrkontroll för hotell
Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad 
för hotellmiljöer. Den är lättanvänd för gästerna och 
de viktigaste knapparna och funktionerna är smart 
placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta 
fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, 
en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.

Stöldskyddade batterier
Batterierna kan låsas med en skruv så att gästen inte 
kan ta ur dem.

Avkänning för svagt batteri
Ett meddelande visas på skärmen när batteriet nästan 
är slut. Batteriet kan bytas i god tid av 
hotellpersonalen så att gästerna inte besväras.
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Funktioner

* Två AA-batterier krävs. Använd inte ZnC-batterier. Batterier ingår 
ej.

* En tillgänglig trådlös kanal krävs för Bluetooth-fjärrkontrollen. 
Prestanda kan minska när 2,4 GHz nätverkplats har förbrukats.

* Bluetooth RC måste paras ihop med TV:n för användning. 
Anvinsningar finns i installationshandboken för TV:n.

* Den här Bluetooth RC är utformad för endast Android-baserade 
hotell-TV-apparater. Ej kompatibel med andra modeller.
• Bluetooth: 4,0 •
Hotellmiljöfunktioner
• Stödskyddslås för batteriet: Y
• Avkänning av svagt batteri: Y
• Klockknapp som är självlysande i mörker: Y

Trådlös anslutning

Mått
• Produktmått (B x D x H): 49,5 x 23 x 217 mm

Funktioner
• Qwerty-tangentbord: Y
• Topp-botten-identifiering: Y
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