Philips
Yhteyspaneeli

5 m kaapeli
22PP2152

Yhteys vieraille
Helppo plug & play -yhteys iPodille tai tietokoneelle
Tee vieraiden olo kotoisaksi. Philipsin yhteyspaneeli antaa vieraille mahdollisuuden nauttia
iPodin, tietokoneen tai videokameran sisällöstä.
Suunniteltu vieraillesi
• Oman iPod- & MP3-äänen kuuntelu
• Videoiden katselu tietokoneesta, videokamerasta ja DVD-soittimesta
• Pelikonsolit
• Lataa iPod ja muut laitteet USB-portin kautta
Helppokäyttöinen
• Video/äänilähteiden automaattinen haku
• Tulo valitaan painikkeella
• Merkkivalot näyttävät aktiivisen tulon
Suunniteltu useisiin erilaisiin kokoonpanoihin
• Tukee interaktiivisia hotelli-TV-järjestelmiä
• Saumaton integrointi itsenäisiin Philips-kokoonpanoihin
• VGA-HDMI-muunnin
• Useita kiinnitysvaihtoehtoja: seinä, pöytä tai kiinteä huonekalu
• Tarkoitettu kaupalliseen käyttöön kestämään runsasta käyttöä

22PP2152/10

Yhteyspaneeli
5 m kaapeli

Tekniset tiedot
Liitännät

• Yhteyspaneelin liitännät: Ääni v/o -tulo (3,5 mm
liitin), Ääni v/o -tulo (RCA), CVBS-tulo, Svideotulo, VGA PC -tulo, HDMI-tulo, USB (5 V
teho)

Mitat

• Tuotteen mitat (LxSxK): 214 x 84 x 55 mm
• Tuotteen paino: 2,49 kg
• Näytön reunan väri: Musta etu, hopea näytön
reuna

Lisätarvikkeet

Kohokohdat
Kaapelipakkaus (5 m), HDMI-kaapeli, RJ12-kaapeli
(SmartPort), RS232-johto, VGA/äänikaapeli, Svideo–CVBS-sovitin, CVBS–SCART-sovitin,
SCART-sovitin, kaapelikiinnikkeet, Ruuvit,
Kumijalat, Käyttöopas, Takuuvihko
• Lisätarvikkeet: Pöydän suoja 22PP2019

Aiheeseen liittyviä tuotteita

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

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Ulkoinen virtalähde,

iPod- & MP3-kuuntelu

Vieraat voivat kuunnella musiikkia itse valitsemastaan
lähteestä (iPod, muu MP3-soitin tai tietokone) plug &
play -yhteyden ja 3,5 mm ääniliitännän ansiosta

Videoiden katseleminen

Videoiden katselu tietokoneesta, videokamerasta,
DVD-soittimesta ja useista muista laitteista on
mahdollista VGA-, komposiittiääni/video-, S-Videoja HDMI-liitäntöjen ansiosta

Interaktiivista viihdettä

Pelikonsolit voidaan liittää televisioon
komposiittiääni/video- tai HDMI-liitännän kautta.

USB-lataus

USB 5 V -virtaliitäntä mahdollistaa omien laitteiden
lataamisen.

Video/äänilähteen automaattinen haku

Ääni- ja videolähteet haetaan automaattisesti, jotta
TV vaihtaa automaattisesti oikeaan tuloon, kun laite
on liitetty.

Painikeohjain

Tuloa voidaan vaihtaa yhdellä painikkeella.

Merkkivalot

Merkkivalot näyttävät helpolla tavalla aktiivisen tulon.

Järjestelmän kokoonpanot

Yhteyspaneeli tukee useita hotellien TVjärjestelmäkokoonpanoja Philipsin SmartPortprotokollan ansiosta.

Itsenäiset kokoonpanot

Saumatonta integrointia Philipsin televisioihin
itsenäisissä kokoonpanoissa tuetaan. Katso
yhteensopivuusluetteloa.

VGA-HDMI-muunnin

Kiinteän VGA-HDMI-muuntimen ansiosta
yhteyspaneeli on yhteensopiva useiden Philipsin
Hospitality-televisioiden kanssa, koska televisioon ei
vaadita erillistä VGA-tuloa.

Useita kiinnitysvaihtoehtoja

Philipsin Convenience Panel voidaan kiinnittää useilla
eri tavoilla, esimerkiksi seinään, pöydälle tai kiinteästi
huonekaluun. Pöytäkiinnitys vaatii erillisen
pöytäkiinnityspaketin.

Kaupalliseen käyttöön

Philipsin yhteyspaneeli on kaupallinen tuote, joka on
valmistettu laadukkaista materiaaleista kovaan
päivittäiseen käyttöön hotelleissa.
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