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Mye for pengene i en moderne design
med informasjonssider og fjerninstallering
Med denne energieffektive LED-TVen kan du glede deg over fordelene ved en dedikert
hotell-TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via hotellets
informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering.
Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel
• Briljante LED-bilder med lavt strømforbruk
• MyChoice-kompatibel for periodebetaling
• SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
• Integrert tilkoblingspanel
• Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
• Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
Skille gjesteopplevelsene
• SmartInfo for merkede hotellinformasjonssider selv uten tilkobling til Internett
• Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
• Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren
Bærekraftig og sikker
• Lavt strømforbruk
• Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
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Profesjonell LED-TV

26" EasySuite LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Høydepunkter
MyChoice-kompatibel
MyChoice er en enkel og billig måte å tilby
gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig
er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at
du tjener inn det du investerte i TVen.
Integrert tilkoblingspanel
Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at
gjestene dine sømløst kan koble sine egne
enheter til TVen uten behov for eksternt
tilkoblingspanel.
LED

Denne TVen har den mest avanserte LEDbelysningsteknologien som finnes, i
kombinasjon med en oppsiktsvekkende
minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet

og det laveste strømforbruket i sin kategori. I
tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LEDbelysningsteknologien. Med LED-bakbelysning
kan du dermed glede deg over lavt
strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast,
skarphet og levende farger.
Øko-vennlig design
Bærekraft er en viktig del av Philips'
forretningsvirksomhet. Philips' TVer er
utformet og produsert i henhold til våre
EcoDesign-prinsipper som skal minimere den
totale miljøpåvirkningen med lavere
strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere
vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre
gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt
kabinett i et flammesikkert materiale.
Uavhengige tester som er utført av
brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger
kan intensivere branner forårsaket av eksterne
kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av
brann.

SmartInfo
SmartInfo gir deg mulighet til å gi gjestene
informasjon om hotellet eller byen gjennom
Hotel Info. Gjestene har tilgang til hotellets
informasjonssider, som kan endres regelmessig
slik at det er enkelt å holde gjestene oppdatert
på hotellets siste utvikling.
SmartInstall
SmartInstall gjør det enkelt å installere og
vedlikeholde TVen. Det brukervennlige
webverktøyet gjør at du kan konfigurere og
installere TVene eksternt uten å gå til noen av
rommene. Slik sparer du tid og sørger for at
gjestene ikke forstyrres. Enten du skal
oppdatere hotellets informasjonssider eller
installere nye kanaler, kan SmartInstall
håndtere alt.
Klokkevisning på skjermen
Med vår nye klokkevisning på skjermen kan
gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på
en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe
som både gir forbedret synlighet og lavere
strømforbruk.

A
Grønt energimerke
I mange år har Philips jobbet for å
redusere strømforbruket til TVene både
når de er på og i standbymodus, og
resultatet er at de fleste Philips-TVene har
oppnådd grønne EU-energimerker siden
2010. Jo grønnere merket er, desto lavere
er strømforbruket når TVen står på, noe
som igjen betyr lavere strømregninger og
et mer miljøvennlig produkt.

SmartInstall

MyChoice
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Spesifikasjoner
Bilde/skjerm

•
•
•
•
•
•
•

Skjerm: LED HD-TV
Diagonal skjermstørrelse: 26 tommer / 66 cm
Sideforhold: 16:9
Paneloppløsning: 1366 x 768p
Lysstyrke: 350 cd/m²
Visningsvinkel: 178º (H) / 178º (V)
Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz
Perfect Motion Rate
• Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

Støttet skjermoppløsning

• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved
60 Hz
• Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil
1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C
MPEG2/MPEG4
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Lyd

• Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning,
Incredible Surround, Diskant- og basskontroll,
Clear Sound

Tilkoblingsmuligheter

• Sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang, Felles
grensesnittspor (CI-CI+), USB, HDMI-inngang
• Tilkoblinger bak: Antenne IEC75, HDMI-inngang,
IR-inngang/-utgang (3,5 mm minijack), SCARTkontakt, Inngang for komponentvideo + V/H, VGAinngang, S/PDIF ut (koaksial), Servicetilkobling

Anvendelighet

• Enkel installering: Avansert hotellmodus, ATS
(Automatic Tuning System), Automatisk
kanalinnstilling (ACI), Automatisk
programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av
TV-innstillinger via USB, Kloning av TV-innstillinger
via RF, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til
sikkerhetsmeny, Tastaturlås
• Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, 1
kanalliste analog/digital, Visning på skjermen,
Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk
brukergrensesnitt
• Komfort: Hotellgjest-funksjoner,
Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning,
Sleep timer
• Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med
tilkoblingspanelet, Blokker automatisk
kanaloppdatering, Blokker
programvarenedlastinger gjennom luften (overthe-air), SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite,
SmartInfo (scener)
• Fengselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block

• Klokke: Klokkevisning på skjermen, Vekkerklokkeinnstilling, Vekkemelodier, Sleep Timer
• Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
• Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
• Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk
programguide, Now + Next EPG
• Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9,
Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom,
Superzoom, Autoformat
• Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri,
tyverisikret
• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes
via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Helsetjeneste

• Kontroll: Kompatibelt med ringesystem for pleier,
Multifjernkontroll
• Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig
overordnet demping av høyttaler
• Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II

Multimedieprogrammer

• Multimedietilkoblinger: USB
• Formater for videoavspilling: Kodekstøtte:, H264/
MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
• Formater for musikkavspilling: AAC, MP3, WMA
(v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
• Formater for bildeavspilling: JPEG, BMP, GIF, PNG

Drift
•
•
•
•
•
•

Strømnett: AC 220–240 V, 50/60 Hz
EUs energimerke for strøm: 28 W
Energimerkeklasse: A
Årlig energiforbruk: 41 kWh
Effektforbruk i standby: < 0,3W
Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C

Grønne spesifikasjoner

• Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
• Lavt strømforbruk i standby-modus
• SmartPower Eco

Mål

• Mål på apparat (B x H x D):
628,2 x 392,3 x 46,9 mm
• Mål for apparat med stativ (B x H x D):
628,2 x 434 x 159,7 mm
• Produktvekt: 5,25 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 100 x 100 mm

Tilbehør

• Ledninger: IR-inngang/-utgang, 3,5 mm minijack til
RJ-48-kabel
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll 22AV1108B/12,
Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ,
Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
• Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/
00
•
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