
 

 

Philips
Професионален LCD 
телевизор

22" Pro
LCD DVB-T MPEG2*

22HFL3331D

У

Ц
С 
пр
и п
съвършенстван дизайн на чудесна цена

ифров LCD телевизор Philips за хотели
този съвременен енергийно ефективен телевизор за хотели можете да се възползвате от 
едимствата на цифровата телевизия. Посетителите ще оценят топлото гостоприемство 
ревъзходното изживяване при гледане с атрактивния списък канали.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Приветствие на екрана на дисплея
• Програмиране на канал за включване
• Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768p

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Ограничаване на силата на звука
• Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
• Списък на атрактивните канали за лесна навигация
• Лесно за използване дистанционно управление за хотели

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване
• Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране
• Заключване на менюто за инсталиране

Устойчиво и безопасно
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 Клониране през USB
Дава възможност да се копират лесно и 
безжично всички програмирани настройки 
и канали от един телевизор на други 
телевизори за по-малко от минута. 
Функцията гарантира съгласуваността на 
телевизорите и значително намалява 
времето и разходите за инсталиране.

Приветствие
На екрана се появява приветствие при всяко 
включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука
Тази функция предварително настройва 
работните граници на силата на звука на 
телевизора, като не се допуска прекалено 
засилване на звука с оглед да не се 
безпокоят съседите.

Заключване на менюто за инсталиране
Предотвратява неразрешения достъп до 
настройките за инсталиране и 
конфигуриране, за да се осигури 
максимално удобство за гостите и да се 
избегнат излишни усилия за 
препрограмиране.

Един комбиниран списък с канали
Един интегриран списък с канали за 
аналогови и цифрови канали. Това 

позволява на гостите да превключват 
безпроблемно между аналогови и цифрови 
канали.

Дистанционно управление за хотели
Този телевизор е комплектован със стилно 
дистанционно управление, специално 
предназначено за използване в хотели. С 
цел лесна работа на гостите се предлагат 
само най-важните бутони и функции. В 
допълнение, проверката за изтощена 
батерия и подсигурената против кражба 
батерия са функции, които допринасят за 
ефективна работа в хотелски условия.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 

да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.

Програмиране на канал за включване
Идеално за собствени реклами или 
информационни канали, тъй като позволява 
да се показва определен канал при 
включване на телевизора.

Списък на атрактивните канали
Списъкът на атрактивните канали включва 
ясни и интуитивни бутони с ясни насочващи 
изображения за лесно намиране на 
предпочитаните ви канали.

LCD дисплей с висока детайлност
Този WXGA дисплей с най-съвременна 
LCD технология на екрана дава на 
посетителите широкоекранна HD 
разделителна способност от 1366 x 768p 
пиксела. С нея се получават прекрасни 
изображения с прогресивно сканиране без 
трептене, с оптимална яркост и 
превъзходни цветове. Това живо и рязко 
изображение предоставя на посетителите 
повече удоволствие при гледане.
22HFL3331D/10

Акценти
Професионален LCD телевизор
22" Pro LCD DVB-T MPEG2*



• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75) • Тип на дистанц. управление: 22AV1104 (RC6)
Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 22 инч / 56 см 
• Яркост: 350 cd/m²
• Съотношение на размерите на картината: Широк 
екран

• Време на отговор (типично): <5 мс
• Динамичен контраст на екрана: 5000:1
• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна 
матрица TFT

• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, 3D гребенчат филтър, 
Активен контрол, Подобряване на цветовете, 
Подобрение на цветните преходи, Digital Crystal 
Clear, Цифрово шумопотискане, Прогресивно 
сканиране, Настройка на рязкостта, 
Компенсиране на движението 3D MA, Автом. 
корекции за цвят на човешка кожа, Динамично 
подобрение на контраста, 1080p 24/25/30Hz 
обработка, 1080p 50/60Hz обработка

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

• Зрителен ъгъл: 170º (хор.) / 160º (верт.)

Поддържана разделителна способност 
на дисплея
• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60 Hz
720p  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

Тунер/приемане/предаване

• Брой настроени канали: 250
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/

G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC
• DVB: DVB наземна*

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
• Звукова система: Nicam Stereo
• Подобрение на звука: Автоматично изравняване 
звук, Incredible Surround™, Интелигентен звук

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Брой на SCART гнездата: 1
• Брой HDMI връзки: 1
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
• Извод Ext 3: Аудио вход Л/Д, YPbPr
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 
вход Л/Д, Вход за CVBS, USB 2.0

• HDMI 1: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Готовност на системата

• Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
• Други връзки: Изход S/PDIF (коаксиален), Изход 
композитно видео (CVBS), VGA вход за 
компютър + звуков вход L/R, Изход за монитор, 
Л/Д (чинч), Общ интерфейс

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play, Разширен 
хотелски режим, Система за автоматично 
настройване (ATS), Фина настройка, PLL цифрова 
настройка, Автомат. инсталиране на канали (ACI), 
Име на програмата, Автоматично задаване на 
име на програма, Автоматично запаметяване, 
Клониране на настройките на телевизора през 
USB, Клониране на настройките на телевизора 
през RF, Заключване на менюто за инсталиране, 
Защитен достъп до менюто, Заключване на 
клавиатурата

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука (AVL), 
1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно 
меню, Списък на програмите, Страничен 
регулатор, Графичен потребителски интерфейс
• Комфорт: Функция Гост на хотел, Автоматично 
включване, Екологично/Бързо стартиране, 
Приветствие, Канал за включване, Ограничаване 
на силата на звука, Таймер за заспиване

• Интерактивни характеристики за хотели: 
Блокиране на автоматичната актуализация на 
каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на 
софтуер

• Режим "затвор": Забрана на телетекст и MHEG
• Часовник: Таймер за заспиване
• Телетекст: 1000 страници Hypertext
• Подобрения за телетекст: бърз текст, 
Информационна линия за програмите

• Електронен наръчник на програми: Електронен 
наръчник на програми за 8 дни, Now + Next EPG

• Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне 
на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за 
филми 16:9, Широк екран, Увеличение на 
субтитрите, Суперувеличение, автоматичен 
формат

• Дистанционно управление: разпознаване на 
изтощена батерия, защита срещу кражба с 
батерия

• Фърмуерът може да се надстройва: Фърмуер, 
надстройван през USB, Фърмуер, надстройван 
през RF

• Други удобства: заключване “Кенсингтън”

Здравни заведения
• Управление: Многоцелево дистанционно 
управление

• Удобство: Изход за слушалки, Независимо 
спиране на основния високоговорител

• Безопасност: Двойна изолация клас II

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: USB
• Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във 
формат JPEG, Файлове за слайдшоу (.alb)

Мощност
• Мрежово захранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Консумирана мощност: 45 W
• Мощност на потребление в режим на готовност: 

0,27 W
• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C

Екологични спецификации
• Безопасност: Корпус със забавители на пламък
• Режим на готовност с нисък разход на енергия
• SmartPower Eco

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

541 x 375,3 x 67,8 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 

541 x 417,3 x 150 мм
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

590 x 489 x 162 мм
• Тегло на изделието: 5,27 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 5,5 кг
• Цвят на кутията: Декоративен лицев панел 

"черен гланц" с черна кутия
• Съвместим с VESA монтиране на стена: 100 x 100 
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Захранващ кабел, Настолна стойка, Гаранционна 
карта

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за 
настройка RC2573GR, Монтиране на стена (с 
накланяне) 22AV3100/10

•
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към вашето лице за контакти с Philips.
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