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Skvělá kvalita v moderním designu
s informativními stránkami a dálkovou instalací
Díky tomuto úspornému LED televizoru si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality.
Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky
a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci.
Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
• Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
• Integrovaný připojovací panel
• Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů
• Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
Pestrost zážitků pro hosty
• SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu i offline
• Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
• Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče
Trvalý a bezpečný
• Nízká spotřeba energie
• Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

A
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Přednosti
Kompatibilní s funkcí MyChoice
Funkce MyChoice představuje jednoduchý
způsob s nízkými náklady, jak hostům
zpřístupnit placené televizní kanály. Současně
průběžně přináší dodatečné příjmy, které
umožňují umořit vaši počáteční investici do
televizoru.
Integrovaný připojovací panel
Integrovaný připojovací panel umožňuje
hostům bezproblémově připojovat
k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti
použít externí připojovací panel.
LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED
v tomto televizoru kombinuje atraktivní
minimalistický design s úžasnou kvalitou
obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve
své kategorii. Navíc světelná technologie LED
neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky
podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou
spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný
kontrast a ostrost i živé barvy.

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.

Zobrazení hodin na obrazovce
Díky našemu novému zobrazení hodin na
obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas.
Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce
se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou
viditelnost a nižší spotřebu energie.

SmartInfo
Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat
hostům informace o hotelu nebo městě
prostřednictvím stránek Hotel Info. Hosté mají
přístup k informačním stránkám hotelu, které
můžete pravidelně obměňovat a hosty
jednoduše informovat o novinkách hotelu.
SmartInstall
Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba
televizoru hračka. S jednoduchým webovým
nástrojem můžete vzdáleně nastavit a
instalovat televizory, aniž byste museli chodit
do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí
pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat
informace na stránkách hotelu nebo instalovat
nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

A
Zelený energetický štítek
Společnost Philips dlouhodobě usilovala
o snižování spotřeby energie svých
televizorů, a to jak v zapnutém stavu, tak
v pohotovostním režimu. Většina
televizorů Philips proto od roku 2010
splnila požadavky na zelenou energetickou
nálepku EU. Odstín nálepky vyjadřuje míru
šetrnosti k životnímu prostředí; čím je
nálepka zelenější, tím nižší je spotřeba
energie v zapnutém stavu a stejně tak jsou
nižší vaše účty za energii a vyšší šetrnost
k životnímu prostředí.

SmartInstall

MyChoice
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Specifikace
Obraz/displej

•
•
•
•
•
•
•

Displej: LED HD TV
Úhlopříčka obrazovky: 26 palců / 66 cm
Poměr stran: 16:9
Rozlišení panelu: 1366 x 768p
Jas: 350 cd/m²
Úhel sledování: 178º (H) / 178º (V)
Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal
Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
• Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1

Podporovaná rozlišení

• Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
• Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x
1080p

Tuner/příjem/vysílání

• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Digitální příjem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C
MPEG2/MPEG4
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Zvuk

• Výstupní výkon (RMS): 10 W (2 × 5 W)
• Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti,
Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Clear
Sound

Možnosti připojení

• Boční připojení: Výstup pro sluchátka, Slot
Common Interface (CI-CI+), USB, Vstup HDMI
• Zadní konektory: Anténa IEC75, Rozhraní HDMI,
IR vstup/výstup (3,5mm mini jack), Konektor
SCART, Komponentní video vstup + L / R, vstup
VGA, Výstup S/PDIF (koaxiální), Servisní konektor

Pohodlí

• Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim,
Automatické ladění (ATS), Automatická instalace
kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů,
funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru
přes rozhraní USB, Klonování nastavení televizoru
přes rozhraní RF, Uzamčení nabídky pro instalaci,
Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek
klávesnice
• Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti
(AVL), 1kanálový seznam analogový/digitální,
Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Zadní
ovládání, Grafické uživatelské rozhraní
• Komfortní provedení: Funkce hotelový host,
Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení
hlasitosti, Časovač
• Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní
s připojovacím panelem, Blokování automatické
aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků
z vysílání přenášeného vzduchem, SmartInstall,
MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (scény)
• Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
• Hodiny: Zobrazení hodin na obrazovce, Časovač
buzení, Melodie buzení, Časovač
• Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT

• Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
• Elektronický programový průvodce (EPG):
Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next
EPG
• Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Šířka filmu 14:9,
Rozšířený obraz 16:9, Širokoúhlá obrazovka,
Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom),
Automatický formát
• Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana
před krádeží baterie
• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace
firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
• Další výhody: Zámek Kensington

Zdravotní péče

• Ovládání: Kompatibilní se systémem přivolání
pomoci, Dálkový ovladač pro více přístrojů
• Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení
hlavního reproduktoru
• Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

• Multimediální připojení: USB
• Formáty přehrávání videa: Podpora kodeků:, H264/
MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV
• Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3, WMA (v2
až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
• Formáty přehrávání obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Spotřeba

•
•
•
•
•

Napájení ze sítě: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba dle energetického štítku EU: 28 W
Značka energetické třídy: A
Průměrná roční spotřeba: 41 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3
W
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C

Ekologické specifikace

• Bezpečnost: Kryt omezující oheň
• Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
• SmartPower Eco: Ano

Rozměry

• Rozměry sady (Š x V x H):
628,2 x 392,3 x 46,9 mm
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H):
628,2 x 434 x 159,7 mm
• Hmotnost výrobku: 5,25 kg
• Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 100 x 100
mm

Příslušenství

• Kabely: IR vstup/výstup 3,5mm mini jack – kabel RJ48
• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač
22AV1108B/12, Baterie pro dálkový ovladač,
Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list,
Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
• Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro
nastavení 22AV8573/00
•
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