Philips
Painel de conectividade

Cabo de 3,5 m
22PP2102

Ligue os seus clientes
ligação simples plug & play com o iPod ou PC
Garanta que os clientes se sintam em casa. O painel de conectividade Philips permite que
os clientes desfrutem dos seus iPod, PC ou câmara de filmar.
Concebido para o seu cliente
• Permite ouvir as músicas pessoais de iPod e MP3
• Permite ver vídeos do PC, câmara de filmar e do leitor de DVD
• Permite o entretenimento interactivo de consolas de jogos
• Carregue o iPod e outros dispositivos através da porta USB
Fácil de utilizar
• Detecção automática de entradas de áudio e vídeo
• Controlo com botão para seleccionar entradas
• Luzes indicadoras apresentam entradas activas
Design avançado para utilizar em diversas configurações
• Suporta configurações interactivas do sistema de TV do hotel
• Integração consistente com configurações independentes da Philips
• Conversor VGA para HDMI
• Diversas opções de instalação: parede, secretária ou em encastre
• Desenhado para fins comerciais, para suportar uma utilização prolongada
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Painel de conectividade
Cabo de 3,5 m

Especificações

Produtos em destaque

Conectividade

• Conectores do painel de conectividade: Entrada
Áudio L/R (cinch), Entrada CVBS, Entrada SVideo, Entrada Áudio L/R (3,5 mm), Entrada VGA
PC, Entrada HDMI, USB (potência de 5 V)

Dimensões

• Dimensões do produto (LxPxA): 214 x 84 x 55
mm
• Peso do produto: 1,89 kg
• Cor do aro: Frente preta com aro prateado

Acessórios

• Acessórios Incluídos: Adaptador de corrente,

Cabo (3,5 m), Cabo HDMI, Cabo RJ12
(SmartPort), Cabo RS232, Cabo VGA/áudio,
Adaptador S-video para CVBS, Adaptador CVBS
para SCART, Adaptador Scart, Braçadeiras para
cabos, Parafusos, Pés de borracha, Manual do
Utilizador, Folheto de Garantia
• Acessórios opcionais: Tampa para secretária
22PP2019

Produtos Relacionados

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

Audição de iPod e MP3
Os clientes podem ouvir músicas da fonte que desejarem
(iPod, outro leitor de MP3 ou saída áudio do PC) através
da ligação plug & play com ficha áudio de 3,5 mm
Visualização de vídeos
A visualização de vídeos do PC, câmara de filmar, leitor
de DVD e de outros dispositivos é suportado por
conectores VGA, composto áudio/vídeo, S-Video e HDMI
Entretenimento interactivo
As consolas de jogos podem ser ligadas ao televisor
através de conectores de composto áudio/vídeo ou
HDMI.

•

Carregamento por USB
A tomada de 5V USB permite que os clientes carreguem
os seus dispositivos.
Detecção automática de entrada de áudio/
vídeo
As entradas de áudio e vídeo são detectadas
automaticamente, para que o televisor mude
automaticamente para a entrada correcta quando se liga
um dispositivo.
Controlo com botão
Os clientes podem comutar entre entradas diferentes
premindo um único botão.
Luzes indicadoras
As luzes indicadoras permitem que os clientes
compreendam facilmente qual a entrada activa,
indicando-a.
Configurações do sistema
O painel de conectividade suporta diversas configurações
interactivas e de entretenimento do sistema de TV do
hotel, através do protocolo padrão da indústria Philips
SmartPort.
Configurações independentes
É suportada a integração consistente com televisores
Philips em configuração independente, veja a lista de
compatibilidade.
Conversor VGA para HDMI
Com o conversor VGA para HDMI integrado, este painel
de conectividade é compatível com uma maior gama de
televisores Hospitality Philips, dado que não é necessária
uma entrada VGA em separado no televisor.
Diversas opções de instalação
O painel de conveniência Philips pode ser montado na
parede, na secretária, como encastre, entre outras
possibilidades. É necessário um kit para secretária
opcional para montar o painel numa secretária.
Concebido para utilização comercial
O painel de conectividade Philips é um produto comercial,
concebido com materiais de alta qualidade para uma
utilização diária intensiva por clientes de hotel.
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