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Profesionální televizor LCD s technologií Digital Crystal Clear
26" LCD HD Ready

Specifikace
 

Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 26 palec / 66 cm 
• Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
• Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE 

XGA
• Rozlišení panelu: 1 366 x 768p
• Jas: 500 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 800:1
• Dynamický kontrast obrazovky: 4000:1
• Úhel sledování (h / v): 160 / 150 stupeň
• Reakční doba (typická): 8 ms
• Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, 

Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active 
Control, Contrast Plus, Technologie Digital 
Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Potlačení 
zubatých hran, Progressive Scan, Zdokonalená 
funkce Dynamic contrast

• Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní 
vrstvou

podporovaná rozlišení

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Počet kanálů předvoleb: 125
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF
• Displej tuneru: PLL
• systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Zvuk
• Zvukový systém: Stereo NICAM, Stereo
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, 

Incredible Surround

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení
• Počet konektorů Scart: 2
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
• Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-
video

• Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, Vstup 
kompozitního videa CVBS, Vstup S-video

• Konektor Ext 4: Vstup audio L/P, YPbPr
• Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI
• Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI

• Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro 
sluchátka, PC-In, VGA

• Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, 
Konektor RJ45, Konektor externího 
reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné 
napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku 
SmartCard Xpress, Rychlé infračervené smyčkové 
propojení, Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní 
SmartPlug Xpress, Indikátor zapnutí konektoru 
Scart

Pohodlí
• Komfortní provedení: Funkce hotelový host, 

Časovač, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, 
Uvítací zpráva

• Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, 
Jemné ladění, Název programu, Funkce Wireless 
Smart Loading, Zámek klávesnice, Zabezpečení 
přístupu do nabídky

• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti 
(AVL), Smart Picture, Funkce Smart Sound

• Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 7 režimů 
širokoúhlé obrazovky

• Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
• Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, 

Západoevropský
• Dálkový ovladač: ochrana před krádeží baterie, 

detekce slabé baterie
• Typ dálkového ovládání: RC2886
• Možnost aktualizace firmwaru: Dálková 

aktualizace softwaru hotel TV, Místní aktualizace 
softwaru total TV.

• Další výhody: Možnost přeměny na TV pro 
spotřebitele, Zámek Kensington

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 120 W
• Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 18 W
• Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 2 W
• SmartPower vysoký režim: 58 W
• SmartPower střední režim: 73 W
• SmartPower nízký režim: 103 W
• Okolní teplota: 5 °C až 40 °C

Rozměry
• Barva skříňky: Dvoubarevné provedení - stříbrná 

a černá s vysokým leskem
• Rozměry sady (Š x V x H): 682 x 473 x 111 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

682 x 536 x 200 mm
• Rozměry krabice (Š x V x H): 

836 x 212 x 592 mm
• Hmotnost výrobku: 11,07 kg
• Hmotnost výrobku (+ podstavec): 13,81 kg
• Hmotnost včetně balení: 16,6 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 200 x 100 

mm

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Baterie pro dálkový 

ovladač, Síťová šňůra, Dálkový ovladač, Záruční 
list, Otočný stojan chránící proti krádeži

• Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového 
ovládání RC2573GR, Bezdrátový SmartLoader 
22AV1135

Ekologické specifikace
• Bezpečnost: Kryt omezující oheň
•

• Formáty videa
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Počítačové formáty
Rozlišení Obnovovací frekvence
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1366 Hz x 768  60 Hz
26HF5445/10
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Profesionální televizor LCD s technologií Di
26" LCD HD Ready
Dálková aktualizace softwaru
Televizní software, ovládající funkce typické pro hotel, 
může být dálkově aktualizován certifikovaným 
poskytovatelem systému.

SmartCard balení Xpress
Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na 
zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení 
dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, 
a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní 
Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) 
a SmartPlug lze televizor též připojit k externím 
dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců 
interaktivních systémů.

Technologie Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear je technologie zpracování obrazu, 
která digitálně přizpůsobuje a rozšiřuje kvalitu obrazu 
tak, že optimalizuje úrovně kontrastu, barev a ostrosti. 
Výsledkem je živější obraz jako v kině.

Uvítací zpráva
Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví 
uvítací pozdrav.

Otočný stojan
Tento LCD televizor přichází s otočným stojanem, díky 
němuž lze televizi sledovat z libovolné pozice v místnosti. 
Stojan může být připevněn ke stolu či nábytku, čímž 
poskytuje další zabezpečení proti krádeži.

Funkce Wireless SmartLoader
Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování 
všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru 
do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje 
jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu 
a náklady na instalaci.

Externí reproduktor a napájecí zdroj
Televizor je vybaven audio konektorem s výstupem 
zesilovače pro snadnou instalaci externího reproduktoru 
(například v koupelně) bez potřeby investic do externího 
zařízení. Extra integrovaný napájecí zdroj odstraňuje 
potřebu odděleného napájecího zdroje pro interaktivní 
systém. V případě samostatného použití lze přídavný 
napájecí zdroj vypnout a šetřit energii.

Uzamčení nabídky pro instalaci
Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro 
instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí 
hostí a předchází zbytečným nákladům na opětovné 
programování.

SmartPower
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit 
pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, 
což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, 
jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory 
Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů 
EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového 
dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, 
odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, 
efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory 
Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje 
oheň. Nezávislé testy provedené službami požární 
ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku 
s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory 
Philips k šíření ohně nepřispívají.
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