Philips
Connectivity Panel

5 m kabel
22PP2152

Giv dine gæster forbindelser
nem plug & play-tilslutning til iPod eller PC
Få dine gæster til at føle sig mere hjemme. Philips Connectivity Panel giver dine gæster
mulighed for at nyde indhold fra deres iPod, PC eller videokamera.
Designet specielt til din gæst
• Mulighed for personlig aflytning af iPod & MP3
• Mulighed for at afspille video på PC, Camcorder & DVD-afspiller
• Mulighed for interaktiv underholdning på spilkonsoller
• Oplad iPod og andre enheder gennem USB-porten
Nem at bruge
• Automatisk registrering af lyd/video-input
• Tryk på knapperne for at vælge input
• Lysindikatorer viser aktivt input
Avanceret design, der kan bruges i flere konfigurationer
• Understøtter interaktive hotel-TV-systemkonfigurationer
• Problemfri integration med Philips stand-alone-konfigurationer
• VGA-til-HDMI-konverter
• Mange muligheder for montering: væg, skrivebord eller indbygget i møbler
• Designet til kommerciel brug, så den kan tåle omfattende brug

22PP2152/10

Connectivity Panel
5 m kabel

Specifikationer
Tilslutningsmuligheder

• Connectivity panel-stik: Audio L/R-indgang (3,5
mm stik), Audio L/R-indgang (phono), CVBSindgang, S-Video indgang, VGA PC-indgang, HDMIindgang, USB (5 V)

Dimensioner

• Produktmål (B × D × H): 214 x 84 x 55 mm
• Produktvægt: 2,49 kg
• Facetfarve: Sort front med sølv facet

Tilbehør

• Medfølgende tilbehør: Ekstern strømadapter,

Vigtigste nyheder
Kabelpakke (5 m), HDMI-kabel, RJ12-kabel
(SmartPort), RS232-kabel, VGA/lydkabel, S-video
til CVBS-adapter, CVBS til SCART-adapter,
SCART-adapter, Kabelsamlere, Skruer,
Gummifødder, Brugervejledning, Garantibevis
• Ekstra tilbehør: Desktop-dæksel 22PP2019

Relaterede produkter

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

iPod- & MP3-afspilning

Gæster kan lytte til musik fra en kilde efter eget valg
(iPod, anden MP3-afspiller eller lyd fra en PC) vha.
plug & play-tilslutning med 3,5 mm lydstik

Afspilning af videomedie

Afspilning af videomedie på PC, camcorder, DVDafspiller og forskellige andre enheder understøttes
gennem VGA-, komposit audio/video-, S-Video- og
HDMI-stik

Interaktiv underholdning

Spilkonsoller kan tilsluttes til TV'et via komposit
audio/video-eller HDMI-stik.

USB-opladning

Med et USB 5 V strømstik kan gæsterne oplade
deres egne enheder.

Registrer automatisk lyd/video-input

Lyd og video input registreres automatisk, så TV'et
automatisk skifter til det rigtige input, når en enhed
tilsluttes.

Styring med trykknapper

Gæster kan vælge mellem forskelligt input ved at
trykke på en enkelt knap.

Lysindikatorer

Lysindikatorer er en nem måde for gæsterne at
forstå feedback om aktivt input.

Systemkonfiguration

Connectivity Panel understøtter forskellige
interaktive og underholdnings-hotel-TVsystemkonfigurationer gennem Philips' SmartPortprotokol, der følger branchestandarden.

Stand-alone-konfigurationer

Problemfri integration med Philips TV i stand-alonekonfiguration understøttes, se oversigten over
kompatibilitet.

VGA-til-HDMI-konverter

Med den indbyggede VGA-til-HDMI-konverter er
dette Connectivity Panel kompatibelt med et bredt
udvalg af Philips Hospitality TV'er, da der ikke er
brug for en separat VGA-indgang.

Mange muligheder for montering

Philips Convenience Panel kan monteres på forskellig
vis, f.eks. på en væg, på et skrivebord eller indbygget
i et møbel. Der kræves ekstraudstyr til montering af
skærmen på et skrivebord.

Bygget til kommerciel brug

Philips Connectivity Panel er et kommercielt
produkt, bygget med materialer i høj kvalitet til
intensiv daglig brug af hotelgæster.
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