
 

 

Philips
Професионален LCD 
телевизор с Digital Crystal 
Clear

26 инча
LCD интегриран цифров

26HF5335D
Усъвършенстван дизайн на чудесна цена
Цифров LCD телевизор Philips за хотели
С този съвременен енергийно ефективен телевизор за хотели, готов за HD (High Definition), 

можете да се възползвате от предимствата на цифровата телевизия и да сте напълно 

подготвени за бъдещето. Гостите ви ще оценят топлото гостоприемство и превъзходното 

изживяване при гледане.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Приветствие на екрана на дисплея
• Вграден DVB-T тунер за цифрова телевизия и радио

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите
• Digital Crystal Clear за по-реалистични изображения като на кино
• Шарнирна поставка, защитена от кражба

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване
• SmartLoader за бързо клониране
• Заключване на менюто за инсталиране
• Съвместимост с VESA монтиране

Устойчиво и безопасно
• Зелено лого за ниско потребление на мощност
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 Приветствие
На екрана се появява приветствие при всяко 
включване на телевизора.

Вграден DVB-T тунер
Вграденият DVB-T тунер ви дава 
възможност да приемате цифрови ефирни 
телевизионни канали, наред със 
съществуващите аналогови канали. Също 
така той позволява гостите да слушат 
цифрови радиостанции с висококачествен 
звук без допълнително инвестиране в 
радиоприемници.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear е технология за 
обработка, която регулира и оптимизира 
цифрово качеството на картината чрез 
оптимизиране на нивата на контраста, цвета 
и рязкостта, като в резултат гледате по-
реалистични изображения като на кино.

Шарнирна поставка
Този LCD телевизор е с шарнирна поставка, 
позволяваща гостите ви да нагласят 
телевизора така, че да могат да го гледат от 
всяка точка на стаята. Поставката може да 
се подсигури към маса или мебел, за да се 
гарантира допълнително ниво на защита 
срещу кражба.

SmartLoader
Дава възможност да се копират 
настройките и програмираните аналогови 
канали от един телевизор на други 
телевизори за по-малко от минута. 
Функцията гарантира съгласуваността на 
телевизорите и значително намалява 
времето и разходите за инсталиране.

Заключване на менюто за инсталиране
Предотвратява неразрешения достъп до 
настройките за инсталиране и 
конфигуриране, за да се осигури 
максимално удобство за гостите и да се 
избегнат излишни усилия за 
препрограмиране.

VESA монтиране
Унифициран отраслов стандарт за 
монтиране на информационно оборудване 
на тавана/стената, установен от Video 
Electronics Standards Association. Това 
осигурява голяма гъвкавост при 
монтирането и богат избор от скоби за 
монтиране

Лого Green
Philips поставя Зелено лого на нашите най-
безопасни и щадящи околната среда 
продукти, така че да сте сигурни, че правите 
правилен за околната среда избор. 

Електрониката и механичната конструкция 
на този телевизор за хотели са базирани на 
потребителски модел телевизор, 
сертифициран от външни одитори, че е с 
над 10% по-ефективна консумация на 
енергия от другите продукти на пазара в 
съответната категория. По-добрата 
енергийна ефективност не само намалява 
вредното въздействие върху околната 
среда, но и снижава експлоатационните 
разходи (вж. www.philips.com/sustainability)

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.
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Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 26 инч / 66 см 
• Съотношение на размерите на картината: 16:9, 
Широк екран

• Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна 
матрица TFT

• Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
• Яркост: 500 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 700:1
• Динамичен контраст на екрана: 3500:1
• Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градус
• Време на отговор (типично): 8 мс
• Подобрение на картината: 3D гребенчат 
филтър, Забавяне на движението 3/2-2/2, 
Активен контрол, Контраст плюс, Динамично 
подобрение на контраста, Цифрово 
шумопотискане, Потискане на назъбени линии, 
Прогресивно сканиране, Digital Crystal Clear

• Подобрение на екрана: Екран с 
противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Видеоформати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Компютърни формати
Разделителна 
способност

Скорост на обновяване

640 x 480  60, 72, 75, 85Hz
800 x 600  60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85 Hz

Тунер/приемане/предаване
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Брой настроени канали: 100
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• Дисплей на тунера: PLL
• телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB 
COFDM 2K/8K

• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
• DVB: DVB наземна*

Звук
• Звукова система: Nicam Stereo, Стерео
• Изходна мощност (RMS): 2 x 10W
• Подобрение на звука: динамично подобрение 
на басите, Автоматично изравняване звук, 
Incredible Surround™

• Еквалайзер: 7 диапазона

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Брой на SCART гнездата: 2

• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 
CVBS, RGB

• Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 
CVBS, Вход S-video

• Извод Ext 3: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, 
Вход S-video

• Извод Ext 4: Аудио вход Л/Д, YPbPr
• Извод Ext 5: HDMI
• Извод Ext 6: HDMI
• Други връзки: Общ интерфейс, Изход за 
слушалки

Удобство
• Комфорт: Функция Гост на хотел, Канал за 
включване, Ограничаване на силата на звука, 
Приветствие

• Лесно инсталиране: Автоматично задаване на 
име на програма, Автомат. инсталиране на 
канали (ACI), Система за автоматично 
настройване (ATS), Автоматично запаметяване, 
Фина настройка, Име на програмата, 
Сортиране, Клониране на настройките на 
телевизора, Заключване на клавиатурата, 
Защитен достъп до менюто

• Лесна употреба: Автомат. изравн. на звука 
(AVL), Страничен регулатор, Лесен преход 
цифров/аналогов режим

• Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне 
на екрана за филми 14:9, Разтегляне на екрана за 
филми 16:9, Увеличение на субтитрите, 
Суперувеличение, Широк екран

• Телетекст: 1000 страници Hypertext
• Езици на телетекста: Кирилица, Източна Европа, 
Западна Европа

• Подобрения за телетекст: Информационна 
линия за програмите, 4 предпочитани страници

• Дистанционно управление: защита срещу 
кражба с батерия, разпознаване на изтощена 
батерия

• Тип на дистанц. управление: RC19335038/01 
(RC2890)

• Други удобства: заключване “Кенсингтън”, 
Използва се и като обикновен телевизор

Мощност
• Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление: 120 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Температура на околната среда: от 5°C до 40°C

Размери
• Цвят на кутията: Кутия "сребрист скреж" с 
декоративен лицев панел "черен гланц"

• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 
682 x 472 x 114 мм

• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 
682 x 537 x 200 мм

• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 
836 x 212 x 592 мм

• Тегло на изделието: 12 кг
• Тегло на изделието (със стойката): 15 кг
• Тегло вкл. опаковката: 18 кг
• Съвместим с VESA монтиране на стена: 200 x 
100 мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Гаранционна 
карта, Захранващ кабел, Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Шарнирна стойка за маса

• Допълнителни аксесоари: SmartLoader 
22AV1135

Екологични спецификации
• Безопасност: Корпус със забавители на пламък
•
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