Philips
Připojovací panel

Kabel 3,5 m
22PP1102

Připojte své hosty
snadné připojení plug & play zařízení iPod nebo počítače
Dopřejte vašim hostům, aby se cítili jako doma. Připojovací panel Philips umožňuje
hostům přehrávat obsah ze zařízení iPod, z počítače nebo videokamery.
Navrženo pro hosty
• Umožňuje osobní poslech ze zařízení iPod a zvuku ve formátu MP3
• Umožňuje přehrávání videa z počítače, videokamery a DVD přehrávače
• Umožňuje interaktivní zábavu z herních konzolí
• Zařízení iPod a další zařízení lze nabíjet pomocí portu USB
Jednoduché ovládání
• Automatická detekce vstupů audio a video
• Výběr vstupů stisknutím tlačítka
• Indikátory označují aktivní vstupy
Vylepšený design pro použití ve více konfiguracích
• Podporuje konfigurace systému s interaktivními hotelovými televizními systémy
• Hladké začlenění samostatných konfigurací Philips
• Převodník VGA na HDMI
• Více možností montáže: na stěnu, na stůl nebo vestavění do nábytku
• Konstrukce je vytvořena pro komerční použití tak, aby odolávala intenzivnímu používání

22PP1102/10

Připojovací panel
Kabel 3,5 m

Specifikace
Možnosti připojení

• Konektory připojovacího panelu: Vstup audio levý/
pravý kanál (cinch), Vstup kompozitního videa
CVBS, Vstup S-Video, Vstup audio levý/pravý kanál
(konektor 3,5 mm), Vstup VGA PC, Vstup HDMI,
Port USB (napájení 5 V)

Rozměry

• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 260 x 84 x 55 mm
• Hmotnost výrobku: 1,87 kg
• Barva základny: Černá přední část a stříbrný
rámeček

Přednosti
Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Externí adaptér napájení,
Sada kabelů (3,5 m), Kabel HDMI, Kabel RJ12
(SmartPort), Kabel RS232, Kabel VGA/audio,
Adaptér S-video na CVBS, Adaptér CVBS na
SCART, Adaptér Scart, Kabelové spony, Šrouby,
Pryžové nožičky, Uživatelský manuál, Záruční list
• Volitelné příslušenství: Krytka do stolu 22PP1019

Příbuzné výrobky

• Kompatibilní s: 20HF5474, 23HF5474, 26HF5444,
26HF5445, 26HF7874, 26HF7875, 32HF5444,
32HF5445, 32HF7874, 32HF7875, 37HF7444,
42HF7845
•

Poslech zvuku iPod a MP3

Hosté mohou poslouchat hudbu ze zvoleného zdroje
(iPod, jiný přehrávač MP3 nebo audio výstup
z počítače) díky připojení plug & play
prostřednictvím 3,5mm audio konektoru

Přehrávání videa

Přehrávání videa z počítače, videokamery, DVD
přehrávače a různých dalších zařízení je
podporováno prostřednictvím rozhraní VGA,
komponentního vstupu audio/video, vstupu S-Video
a HDMI

Interaktivní zábava

Herní konzole lze připojit k televizoru
prostřednictvím komponentního vstupu audio/video
a HDMI.

Nabíjení prostřednictvím USB

Napájecí zásuvka USB 5 V umožňuje hostům nabíjet
svá osobní zařízení.

Vstup audio/video s automatickou
detekcí

Vstupy audio a video jsou vybaveny funkcí
automatické detekce, takže po připojení zařízení se
televizor automaticky přepne na správný vstup.

Ovládání stisknutím tlačítka

Hosté mohou přepínat mezi různými vstupy
stisknutím jediného tlačítka.

Indikátory

Indikátory poskytují hostům srozumitelnou zpětnou
vazbu označením aktivních vstupů.

Konfigurace systému

Připojovací panel podporuje různé konfigurace
interaktivních a zábavních hotelových televizních
systémů prostřednictvím průmyslového standardu
protokolu Philips SmartPort.

Samostatné konfigurace

Je podporováno hladké začlenění televizorů Philips
do samostatných konfigurací, viz seznam
kompatibility.

Převodník VGA na HDMI

Díky vestavěném převodníku VGA na HDMI je tento
připojovací panel kompatibilní s širším spektrem
televizorů Philips Hospitality, protože na televizoru
není vyžadován samostatný vstup VGA.

Více možností montáže

Připojovací panel Philips lze namontovat různými
způsoby, například na stěnu, na stůl nebo jej vestavět
do nábytku. K montáži panelu na stůl je třeba
volitelná sada.

Zkonstruováno pro komerční použití

Připojovací panel Philips je komerční produkt
vytvořený z vysoce kvalitních materiálů, který je
určen pro intenzívní denní používání hotelovými
hosty.
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