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Funcţionalitate incredibilă pentru pacienţii dvs.
cu pagini inteligente cu informaţii
Cu acest televizor economic LED, vă veţi bucura de beneficiile unei soluţii dedicate de televizoare 

pentru spitale. Permiteţi-le pacienţilor dvs. să cumpere conţinut premium, informaţi-i prin intermediul 

paginilor cu informaţii din domeniul sănătăţii şi utilizaţi cea mai recentă tehnologie de la distanţă pentru 

o instalare fără efort

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Imagini LED excepţionale cu un consum redus de energie
• SmartInstall pentru instalare și întreţinere simplă, de la distanţă
• Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
• Serial Xpress Protocol Easy pentru sisteme interactive
• Panou de conectivitate integrat

Concepută special pentru mediile medicale
• SmartInfo pentru pagini cu informaţii interactive, de marcă, pentru mediile medicale
• Telecomanda multifuncţională evită interferenţele cu alte televizoare
• Compatibilitate apelare infirmiere optimizată pentru domeniul medical
• Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală

Viabil și sigur
• Design ecologic și carcasă ignifugă
A+



 LED

Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu 
LED-uri a acestui televizor combină un design 
minimalist excepţional cu o calitate uimitoare a 
imaginii, precum și cel mai redus consum de 
energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia 
de iluminare cu LED-uri nu conţine materiale 
periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED 
puteţi să vă bucuraţi de un consum redus de 
energie, o luminozitate crescută, contrast și 
claritate incredibile și culori vii.

SmartInfo

SmartInfo vă permite să oferiţi cu ușurinţă 
pacienţilor dvs. informaţii legate de spitale sau 
sănătate. Pacienţii dvs. au acces la această 
pagină web interactivă pentru spitale chiar și 
când televizorul nu este conectat la intranet 
sau internet. Puteţi modifica informaţiile 
regulat și vă puteţi menţine pacienţii informaţi 
cu ușurinţă.

SmartInstall

SmartInstall simplifică instalarea și întreţinerea 
televizorului dvs. Cu un instrument web simplu 
de utilizat, acum puteţi configura și instala de la 
distanţă televizorul fără a fi nevoit să vă 
deplasaţi! Astfel economisiţi timp și sunteţi 
sigur că nu deranjaţi oaspeţii. Indiferent că este 
vorba de actualizarea paginilor de informaţii ale 
hotelului sau de instalarea de canale noi, 
SmartInstall se descurcă cu toate.

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le 
oferi oaspeţilor dvs. canale TV premium. În 
același timp asigură un flux de venit 
suplimentar care vă permite să vă recuperaţi 
investiţia iniţială în televizor.

SXP Easy

Cu Serial Xpress Protocol Easy televizorul se 
poate conecta la decodoare externe și la set-
top boxuri produse de majoritatea furnizorilor 
de sisteme interactive.

Telecomandă multifuncţională
Caracteristica multifuncţională a telecomenzii 
face ca fiecare telecomandă să opereze numai 
un singur televizor. Pot fi până la 14 televizoare 
diferite într-o singură cameră fără interferenţe 
între telecomenzi.

Compatibilitate apelare infirmiere
Compatibilitatea apelare infirmiere face din 
televizoarele Philips Healthcare un instrument 
perfect integrat care oferă nu numai posibilităţi 
de divertisment pentru utilizator/pacient, ci și 
acces convenabil la asistenţă în cazuri de 
urgenţe medicale.

Panou de conectivitate integrat
Panoul de conectivitate integrat le permite 
oaspeţilor dvs. să își conecteze perfect 
dispozitivele personale la televizorul dvs., fără 
a fi necesar niciun panou de conectivitate 
extern.

Conexiune pentru căști
Acest sistem de boxe dispune de o conexiune 
suplimentară pentru căști. Conectaţi propriile 
dumneavoastră căști pentru o experienţă de 
ascultare mai intimă ori de câte ori doriţi.

Design ecologic
Viabilitatea este parte integrantă din concepţia 
Philips asupra activităţilor sale. Televizoarele 
Philips sunt proiectate și produse conform 
principiilor noastre de Design Ecologic 
orientate către minimizarea impactului general 
asupra mediului, prin diminuarea consumului 
de energie, îndepărtarea substanţelor 
periculoase, micșorarea greutăţii, ambalarea 
mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De 
asemenea, televizoarele Philips au o carcasă 
specială, confecţionată dintr-un material 
ignifug. Testele independente realizate de 
pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele 
pot intensifica uneori incendiile provocate de 
surse externe, televizoarele Philips nu 
contribuie la propagarea acestora.
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Imagine/Ecran
• Afișaj: TV HD LED
• Dimensiune diagonală ecran: 24 inch / 61 cm 
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1366 x 768p
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Unghi de vizionare: 176º (O) / 176º (V)
• Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal 

Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
• Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
• Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 

1920x1080p

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• TV digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C 

MPEG2/MPEG4
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: PAL, SECAM, NTSC
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF

Sunet
• Sistem audio: Incredible Surround

Conectivitate
• Număr de USB-uri: 1
• Număr de conexiuni HDMI: 2
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare 

PC VGA + Intrare audio S/D, Interfaţă comună Plus 
(CI+), Ieșire audio digitală (optică)

• Caract. de conectivitate superioare: Serial Xpress 
HealthCare, IR-In, Ieșire IR, Conector RJ-48, 
Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin 
scart

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, 

Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital 
PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume 
program, Denumire automată a programelor, 
Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin 
USB, Clonare a setărilor TV prin RF, Blocarea 
meniului de instalare, Acces la meniul de securitate

• Ușurinţă în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 
listă de canale analogică/digitală, On Screen 
Display, Listă de programe, Interfaţă grafică pentru 
utilizator

• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire 
automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de 
întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea 
volumului, Timer Sleep

• Funcţii hoteliere interactive: Compatibilitate cu 
panoul de conectivitate, Blocarea actualizării 
automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft 
prin legătură radio, SmartInstall, MyChoice, 
SmartInfo: Browser și imagini

• Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Ceas: Afișaj pentru ceas pe ecran, Temporizator de 

standby, Ceas deșteptător
• Teletext: Hipertext - 1000 pagini
• Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie 

de informaţii program
• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 

programe (8 zile), Ghid electronic de programe 
Now + Next

• Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran 
lat, Super zoom, Format automat

• Tip telecomandă: 22AV1409A/12 (RC6)
• Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, 

protecţie antifurt pentru baterie
• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 

prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin 
RF

• Blocare de siguranţă: Blocare Kensington

Healthcare
• Control: Compatibil cu sistemul de apelare 

infirmiere, Telecomandă multifuncţională, 
SerialXpress Easy

• Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent 
mut

• Siguranţă: Clasa II izolaţie dublă

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare video: Asistenţă Codec:, H264/

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

• Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 
până la v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: AC (220 - 240 V, 50/60 

Hz)
• Alimentare eticheta energetică UE: 18 W
• Consum anual de energie: 26 kW·h
• Consum în standby: <0,3 W
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Clasă de etichetare energetică: A+

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Siguranţă: Carcasă ignifugă
• Consum redus în regim standby
• SmartPower Eco

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 550 x 342 x 49 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

550 x 387 x 145 mm
• Sistem de montare compatibil VESA: 75 x 75 mm
• Greutate produs: 3,5 kg
• Greutate produs (+ stativ): 3,7 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru 
masă, Certificat de garanţie, Broșură cu date 
juridice și pentru siguranţă

• Accesorii opţionale: Configurare 22AV8573/00 de 
la distanţă, Modul ceas extern 22AV1120C, 
Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1109H

•
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* Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare 
aleasă
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