Philips
Connectivity Panel

kabel van 5 m
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Geef uw gasten keus
Plug & Play-aansluiting met de iPod of PC
Geef uw gasten het gevoel dat ze thuis zijn. Met het Connectivity Panel van Philips kunnen
ze de bestanden op hun iPod, PC of camcorder via de TV bekijken.
Ontworpen voor al uw gasten
• Hiermee wordt het luisteren naar iPod en MP3 mogelijk
• Het is mogelijk video weer te geven vanaf een computer, camcorder en DVD-speler
• Hiermee wordt interactieve entertainment vanaf gameconsoles mogelijk
• iPod en andere apparaten opladen via een USB-poort
Gebruiksvriendelijk
• Automatische detectie van AV-signalen
• Bediening van ingangen met één druk op de knop
• Indicatielampjes geven actieve ingangen aan
Geavanceerd ontwerp, geschikt voor verschillende configuraties
• Ondersteuning voor configuraties voor interactieve hotel-TV-systemen
• Naadloze integratie met zelfstandige Philips-configuraties
• VGA-naar-HDMI-converter
• Verschillende bevestigingsopties: muur, bureau en ingebouwd
• Ontworpen voor commerciële doeleinden en voor intensief gebruik
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Connectivity Panel
kabel van 5 m

Specificaties
Connectiviteit

• Connectivity Panel-aansluitingen: Audio L/R in
(cinch), CVBS in, S-Video in, Audio L/R in
(aansluiting van 3,5 mm), VGA PC in, HDMI in, USB
(5V-voeding)

Afmetingen

• Productafmetingen (b x d x h): 260 x 84 x 55 mm
• Gewicht van het product: 2,47 kg
• Kleur van het randje: Zwarte voorkant met
zilveren rand

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Externe

Kenmerken
voedingsadapter, Kabelpak (5 m), HDMI-kabel,
RJ12-kabel (SmartPort), RS232-kabel, VGA-/
audiokabel, S-Video-naar-CVBS-adapter, CVBSnaar-SCART-adapter, Scart-adapter, Kabelbanden,
Schroeven, Rubberen voet, Gebruiksaanwijzing,
Garantiekaart
• Optionele accessoires: Bureauafdekking 22PP1019

Verwante producten

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

Luisteren naar iPod en MP3's

Gasten kunnen via een 3,5mm-aansluiting en een
Plug & Play-verbinding naar muziek luisteren
afkomstig van een bron van hun keuze (iPod, andere
MP3-speler of PC).

Videomedia weergeven

Weergave van videomedia vanaf computer,
camcorder, DVD-speler en diverse andere
apparaten wordt ondersteund via aansluitingen voor
VGA, samengestelde audio/video, S-Video en HDMI

Interactieve entertainment

Gameconsoles kunnen worden aangesloten op de
TV via een aansluiting voor samengestelde audio/
video of via een HDMI-aansluiting.

Opladen via USB

Dankzij de USB 5V-aansluiting kunnen gasten hun
persoonlijke apparaten opladen.

Automatische detectie van audio/video

AV-signalen worden automatisch gedetecteerd,
zodat de TV automatisch naar de juiste ingang gaat
wanneer er een apparaat wordt aangesloten.

Bediening met één druk op de knop

Gasten kunnen met een druk op de knop tussen
verschillende ingangen schakelen.

Indicatielampjes

Indicatielampjes geven gasten informatie over welke
ingang actief is.

Systeemconfiguraties

Connectivity Panel biedt ondersteuning voor diverse
configuraties voor interactieve en entertainment
hotel-TV-systemen dankzij het standaard Philips
SmartPort-protocol.

Zelfstandige configuraties

Naadloze integratie met Philips-TV's in zelfstandige
configuraties wordt ondersteund. Zie
compatibiliteitslijst.

VGA-naar-HDMI-converter

Dankzij de ingebouwde VGA-naar-HDMI-converter
is dit Connectivity Panel compatibel met een ruim
aanbod aan Philips Hospitality TV's aangezien een
aparte VGA-ingang op de TV niet nodig is.

Verschillende bevestigingsopties

Philips Convenience Panel kan op diverse manieren
worden bevestigd, aan de muur, op een bureau of
ingebouwd. Voor bevestiging op een bureau is een
optionele bureaukit vereist.

Gemaakt voor commerciële doeleinden
Philips Connectivity Panel is een commercieel
product, vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig
materiaal voor dagelijks intensief gebruik door
hotelgasten.
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