Philips
Panou de conectivitate

Cablu de 3,5 m
22PP2102

Conectaţi-vă oaspeţii
conectivitate facilă plug & play cu dispozitive iPod sau PC
Faceţi-vă oaspeţii să se simtă ca acasă. Panoul de conectivitate Philips vă ajută musafirii să
se delecteze cu conţinutul de pe iPod-ul, PC-ul sau camera lor video.
Conceput pentru oaspeţii dvs.
• Permite audiţia personală de pe iPod și MP3
• Permite vizualizarea materialelor video de pe PC, camera video și DVD player
• Permite divertismentul interactiv de la consolele de jocuri
• Încărcaţi iPod-ul și alte dispozitive prin portul USB
Ușor de utilizat
• Intrări audio/video cu autodetectare
• Buton de comandă pentru selectarea intrărilor
• Leduri indicatoare ce arată intrările active
Design avansat pentru utilizarea în configuraţii multiple
• Acceptă configuraţiile de sistem TV hoteliere interactive
• Integrare impecabilă cu configuraţiile Philips autonome
• Convertor VGA-HDMI
• Opţiuni de montaj multiple: pe perete, pe birou sau cu încastrare în mobilă
• Conceput pentru utilizare comercială, pentru a rezista la utilizarea intensivă
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Panou de conectivitate
Cablu de 3,5 m

Specificaţii
Conectivitate

• Conectori pentru panoul de conectivitate: Audio S/
D (RCA), Intrare CVBS, Intrare S-video, Intrare
audio S/D (mufă de 3,5 mm), Intrare VGA pentru
PC, Intrare HDMI, USB (curent 5V)

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 214 x 84 x 55 mm
• Greutate produs: 1,89 kg
• Culoare ramă: Faţă neagră cu ramă argintie

Accesorii

• Accesorii incluse: Adaptor de curent extern,

Repere
Pachet cabluri (3,5 m), Cablu HDMI, Cablu RJ12
(SmartPort), Cablu RS232, Cablu VGA/audio,
Adaptor de la S-video la CVBS, Adaptor CVBSSCART, Adaptor Scart, Legături pentru cablu,
Șuruburi, Piciorușe de cauciuc, Manual de utilizare,
Certificat de garanţie
• Accesorii opţionale: Mască pentru birou 22PP2019

Produse corelate

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

Audiere iPod și MP3

Oaspeţii pot asculta muzica de pe sursa dorită (iPod,
un alt MP3 player sau ieșirea audio a PC-ului lor), cu
ajutorul conexiunii plug & play cu mufă audio de 3,5
mm

Vizualizarea suporturilor video

Vizualizarea suporturilor video de pe PC, camera
video, DVD player și diverse alte dispozitive este
acceptată prin conectori VGA, conectori compuși
audio/video, S-Video și HDMI

Divertisment interactiv

Consolele de jocuri pot fi conectate la televizor prin
conectorii compuși audio/video sau conectorii
HDMI.

Încărcare USB

Priza de alimentare USB de 5 V permite oaspeţilor să
își încarce dispozitivele personale.

Intrare audio/video cu autodetectare

Intrările audio și video sunt prevăzute cu funcţia de
detectare automată, astfel încât televizorul va
comuta automat la intrarea corectă atunci când se
conectează un dispozitiv.

Control la o apăsare de buton

Oaspeţii pot comuta între diversele intrări prin
apăsarea unui singur buton.

Leduri indicatoare

Ledurile indicatoare oferă oaspeţilor un feedback
ușor de înţeles, arătând ce intrare este activă.

Configuraţii de sistem

Panoul de conectivitate acceptă diverse configuraţii
de sistem TV hoteliere, interactive și de
divertisment, prin protocolul standard în domeniu
Philips SmartPort.

Configuraţii autonome

Este suportată integrarea impecabilă cu televizoarele
Philips în configuraţie autonomă; a se vedea lista de
compatibilităţi.

Convertor VGA-HDMI

Cu ajutorul convertorului VGA-HDMI încorporat,
acest panou de conectivitate este compatibil cu o
gamă mai largă de televizoare Philips în regim
hotelier, nefiind necesară o intrare VGA separată pe
televizor.

Opţiuni de montaj multiple

Panoul pentru confort Philips poate fi montat în
diverse moduri, de ex. pe perete, pe un birou sau
încastrat în mobilier. Pentru montarea panoului pe
birou, este necesar un kit de birou opţional.

Construit în scop comercial

Panoul de conectivitate Philips este un produs
comercial, produs cu materiale de înaltă calitate,
pentru utilizarea zilnică intensivă de către oaspeţii
cazaţi la hotel.
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