
 

 

Philips
Profesionálny LED 
televízor

23" (58 cm) Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

23HFL2819D
Skvelá hodnota v modernom dizajne

s úspornou technológiou LED
S týmto energeticky úsporným hotelovým LED televízorom môžete využiť možnosti 
efektívnej inštalácie pomocou USB klonovania, ako aj špeciálne hotelové funkcie, ako 
napríklad uzamknutie ponuky a ovládania.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
• USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
• USB na prehrávanie multimédií
• Integrovaný panel pripojenia
• Nízka spotreba energie
• Obmedzenie hlasitosti
• Uzamknutie inštalačného menu
• Uvítacia stránka na obrazovke
• Uzamknutie bočných ovládacích prvkov
A



 USB klonovanie

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky 
naprogramované nastavenia a nastavenia 
programovania kanálov z jedného TV prijímača 
do druhých TV prijímačov za menej ako 
minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie 
medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a 
náklady potrebné na inštaláciu.

Obmedzenie hlasitosti
Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v 
ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa 
zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a 
predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie inštalačného menu
Zabraňuje neoprávnenému prístupu k 
inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby 
hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a 
eliminoval zbytočné náklady na 
preprogramovanie.

Nízka spotreba energie
TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby 
minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa 
nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale 
tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Integrovaný panel pripojenia
Integrovaný panel pripojenia umožní vašim 
hosťom bez problémov pripojiť ich osobné 
zariadenia k vášmu televízoru bez potreby 
použitia externého pripájacieho panela.

LED

Tento televízor s najmodernejšou 
technológiou podsvietenia diódami LED v sebe 
spája pútavý minimalistický dizajn s 
ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu 
všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo 
svojej kategórii. Navyše technológia 
podsvietenia LED neobsahuje žiadne 
nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si 
môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, 

vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, 
ako aj živé farby.

USB (fotografie, hudba, video)

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, 
prehrávač mp3 alebo iné multimediálne 
zariadenie k portu USB na bočnej strane 
televízora a prehrávajte fotografie, videá a 
hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača 
priamo na obrazovke.

Uvítacia stránka

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí 
televízora.
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Obraz/Displej
• Displej: LED HD TV
• Uhlopriečka: 23 palec / 58 cm 
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Uhol zobrazenia: 176º (H)/176º (V)
• Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 

100 Hz Perfect Motion Rate
• Farebná skrinka: Čierna
• Jas: 220 cd/m²

Podporované rozlíšenie displeja
• Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
• Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 

1080p

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Digitálna TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T 

MPEG2/MPEG4
• TV systém: PAL, SECAM
• Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie 

hlasitosti, Incredible Surround, Ovládanie výšok a 
basov, Čistý zvuk

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Počet AV konektorov: 1
• Počet konektorov USB: 1
• Počet pripojení HDMI: 1
• Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
• Funkcie HDMI: Audio Return Channel
• Bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, 

Slúchadlový výstup, USB 2.0
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF 

(koaxiálny), PC-vstup VGA, Common Interface 
Plus (CI+)

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Automatický systém ladenia, 

Automatická inštalácia kanálov, Automatické 
pomenovanie programov, Autom. uloženie, 
Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie 
inštalačného menu, Prístup do bezpečnostnej 
ponuky

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam 
programov, Bočné ovládanie, 1 zoznam 
analógových/digitálnych kanálov

• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia 
stránka (.png), Kanál pri zapnutí, Obmedzenie 
hlasitosti, Časovač vypnutia

• Režim väzenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Teletext: 1000-stránkový Smart Text
• elektronický sprievodca programom: 8-dňový 

elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie 
EPG

• Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s 
priblížením, 16:9, Automatická, Titulky, Kino

• Diaľkové ovládanie: 22AV1407A/12
• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 

aktualizovateľný cez USB

Healthcare
• Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie (4x)
• Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: USB
• Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontajnery: AVI, 
MKV, WMV9/VC1

• Formáty prehrávania hudby: MP3, M4A, WMA (v2 
až v9.2)

• Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, PNG

Príkon
• Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Energetický štítok Európskej únie: 24 W
• Trieda energetického štítku
• Ročná spotreba energie: 35 kW·h
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W
• Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C
• Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie 

obrazu (pre rádio)

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 542 x 336 x 35/

61 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

542 x 364 x 135 mm
• Hmotnosť výrobku: 3,7 kg
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 75 x 75 

mm

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, 
Záručný list, Brožúrka s právnymi a 
bezpečnostnými informáciami

• Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové 
ovládanie 22AV8573/00

•
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