
 

 

Philips
Profesionálny LED 
televízor

24" (61 cm) EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009W
Neuveriteľné spektrum funkcií pre vašich pacientov
vďaka dômyselným informačným stránkam
S týmto energeticky úsporným LED televízorom si vychutnáte všetky výhody špecializovaného 

televízora pre ubytovacie zariadenia. Vaši pacienti si budú môcť zakúpiť prémiový obsah, získať 

informácie z informačných stránok zdravotníckeho zariadenia a pomocou najnovšej technológie 

diaľkového ovládania využívať nenáročnú inštaláciu

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
• Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu
• Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
• Funkcia Serial Xpress Protocol Easy pre interaktívne systémy
• Integrovaný panel pripojenia

Špeciálne navrhnuté pre zdravotnícke zariadenia
• SmartInfo pre originálne, interaktívne info stránky zdravotníckych zariadení
• Viacfrekvenčné diaľkové ovládanie zabráni rušeniu iných televízorov
• Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti
• Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluch

Udržateľné a bezpečné
• Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie
A+



 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.

SmartInfo

Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim 
pacientom informácie o nemocnici alebo 
zdravotníckom zariadení. Vaši pacienti majú k 
tejto interaktívnej nemocničnej webovej 
stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je 
pripojený na internet alebo intranet. Údaje 
môžete jednoduchým spôsobom pravidelne 
meniť, aby mali vaši pacienti vždy aktuálne 
informácie.

SmartInstall

Aplikácia SmartInstall zjednodušuje inštaláciu a 
údržbu vášho televízora. S jednoduchým 
webovým nástrojom môžete odteraz na diaľku 
konfigurovať a inštalovať svoje televízory bez 
nevyhnutnosti zavítať do príslušnej miestnosti! 
Vďaka tomu ušetríte čas a nebudete rušiť 
svojich hostí. Či už ide o aktualizáciu 
informačných stránok hotela alebo inštaláciu 
nových kanálov, aplikácia SmartInstall sa 
postará o všetko.

Kompatibilné so službou MyChoice

Služba MyChoice ponúka jednoduchý a 
finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť 
hosťom prémiové TV kanály. Súčasne 
zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré 
vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej 
investície do televízorov.

SXP Easy

S funkciou Serial Xpress Protocol Easy môžete 
svoj televízor pripojiť k externým dekodérom 
a koncovým prijímačom set-top box od 

všetkých významných poskytovateľov 
interaktívnych systémov.

Skupinové diaľkové ovládanie
Viacfrekvenčné diaľkové ovládanie zaistí, že 
jedným diaľkovým ovládaním ovládate len 
jeden televízor. V jednej miestnosti sa môže 
nachádzať až 14 rôznych televízorov, no 
diaľkové ovládania sa navzájom nebudú rušiť.

Kompatibilita so systémom privolania 
pomoci
Vďaka kompatibilite so systémom privolania 
pomoci predstavujú televízory Philips pre 
zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko 
integrovaný nástroj, ktorý poskytuje nielen 
možnosti zábavy, ale aj pohodlný prístup k 
pomoci v prípade zdravotných ťažkostí.

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

Pripojenie slúchadiel
Tento systém reproduktorov obsahuje 
prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si 
vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si 
vychutnajte osobnejší posluch.

Ekologický dizajn
Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým 
spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV 
značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v 
súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, 
ktoré sú zamerané na minimalizovanie 
celkového dopadu na životné prostredie 
prostredníctvom nižšej spotreby napájania, 
odstránením nebezpečných látok, nižšou 
hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou 
recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú 
tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. 
Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi 
preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy 
zintenzívniť požiare spôsobené externými 
zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.
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Obraz/Displej
• Displej: LED HD TV
• Uhlopriečka: 24 palec / 61 cm 
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
• Jas: 250 cd/m²
• Uhol zobrazenia: 176º (H)/176º (V)
• Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 

100 Hz Perfect Motion Rate
• Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

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
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• Digitálna TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C 

MPEG2/MPEG4
• TV systém: PAL, SECAM
• Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
• Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF

Zvuk
• Zvukový systém: Incredible Surround

Pripojiteľnosť
• Počet konektorov USB: 1
• Počet pripojení HDMI: 2
• Počet komponentov v (YPbPr): 1
• Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Pohotovostný režim systému
• Iné pripojenia: Anténa IEC75, Slúchadlový výstup, 

PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Common 
Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup 
(optický)

• Vylepšenie pripojiteľnosti: Funkcia Serial Xpress 
HealthCare, Vstup IR, Výstup IR, Konektor RJ-48, 
Rýchle infračervené pripojenie, Zapnutie cez 
rozhranie scart

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý 

hotelový režim, Automatický systém ladenia, 
Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia 
kanálov, Názov programu, Automatické 
pomenovanie programov, Autom. uloženie, 
Klonovanie nastavení TV cez USB, Klonovanie 
nastavení TV cez rádiové pripojenie, Uzamknutie 
inštalačného menu, Prístup do bezpečnostnej 
ponuky

• Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie 
hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych 
kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam 
programov, Grafické užívateľské rozhranie

• Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, 
Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle 
spustenie, Uvítacia správa, Kanál pri zapnutí, 
Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia

• Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s 
panelom pripojení, Blokovanie automatickej 
aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového 

prevzatia SW, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: 
Prehliadač a Obrázky

• Režim väzenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Hodiny: Zobrazenie hodín na obrazovke, Časovač 

vypnutia, Budík
• Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový 

informačný riadok
• elektronický sprievodca programom: 8-dňový 

elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie 
EPG

• Prispôsobenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, 
Širokouhlá obrazovka, Super zoom, Automatický 
formát

• Typ diaľkového ovládača: 22AV1409A/12 (RC6)
• Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana 

proti krádeži batérie
• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 

aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 
cez rádiové pripojenie

• Bezpečnostný zámok: Kensington uzamknutie

Healthcare
• Ovládanie: Kompatibilné so systémom privolania 

pomoci, Skupinové diaľkové ovládanie, Funkcia 
SerialXpress Easy

• Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, 
Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

• Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: USB
• Formáty prehrávania videa: Podpora kodekov:, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, Kontajnery: AVI, MKV

• Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 
až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Príkon
• Napájanie zo siete: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Energetický štítok Európskej únie: 18 W
• Ročná spotreba energie: 26 kW·h
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W
• Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C
• Trieda energetického štítku: A+

"Green" špecifikácie
• Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením 

horenia
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: 

áno
• SmartPower Eco: áno

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 550 x 342 x 49 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

550 x 387 x 145 mm
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: 75 x 75 

mm
• Hmotnosť výrobku: 3,5 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 3,7 kg
Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

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

• Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové 
ovládanie 22AV8573/00, Ext. hodinový modul 
22AV1120C, Diaľkové ovládanie vhodné do 
zdravotníckych zariadení 22AV1109H

•
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* Dostupnosť funkcií závisí od zvolenej implementácie

http://www.philips.com

