
 

 

Philips
Professionell LED-TV

26 tum EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3008D
Prisvärd och med modern design

med infosidor och fjärrinstallation
Med den här energieffektiva LED-TV:n kan du utnyttja fördelarna med en renodlad TV för 
hotellmiljöer. Ge gästerna möjligheten att köpa förstklassigt innehåll, informera dem via hotellets 
infosidor och använd den senaste fjärrtekniken för att sköta installationen snabbt och smidigt.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
• MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
• SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll
• Integrerad anslutningspanel
• Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
• Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

Olika gästupplevelser
• SmartInfo för infosidor om etablerade hotell även offline
• Ytterligare hörlursanslutning för personlig lyssning
• Sköterskeanropskompatibilitet optimerad för hälsovårdsmiljöer

Tålig och säker
• Låg strömförbrukning
• Miljövänlig design och flamsäkert hölje
A



 MyChoice-kompatibel
MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt 
att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. 
Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att 
du kan få tillbaka din ursprungliga TV-
investering.

Integrerad anslutningspanel
Med den integrerade anslutningspanelen kan 
dina gäster sömlöst ansluta sina personliga 
enheter till din TV utan någon extern 
anslutningspanel.

LED

Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n 
kombinerar en iögonfallande, minimalistisk 
design med otrolig bildkvalitet och lägsta 
möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom 
innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga 
material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du 
därför njuta av låg strömförbrukning, hög 
ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

Miljövänlig design
Tålighet är sammanvävt med det sätt som 
Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är 
designade och tillverkade enligt våra 
EcoDesign-principer som har som mål att 
minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av 
lägre strömförbrukning, borttagning av farliga 
ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och 
bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-
apparater är även inneslutna i flamsäkert 
material. Oberoende tester som gjorts av 
brandkårsväsendet har visat att även om TV-
apparater ibland kan intensifiera bränder som 
orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-
apparater till att öka branden.

SmartInfo
Med SmartInfo kan du förmedla information 
om hotellet eller staden till gästerna via Hotel 
Info. Gästerna har åtkomst till hotellets 
infosidor som går att ändra regelbundet och 
smidigt så att gästerna alltid kan hålla sig 
uppdaterade om vad som händer på hotellet.

SmartInstall
Med SmartInstall blir både installationen och 
underhållet av TV:n smidig. Det är ett 
lättanvänt webbverktyg som du kan du 
fjärrkonfigurera och -installera dina TV-
apparater med – utan att ens gå in i rummet! 
Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. 
SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera 
hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Tidvisning på skärmen
Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna 
enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka 
på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen 
med förbättrad synlighet och lägre 
strömförbrukning.

A
Grön energimärkning
Philips har under många år arbetat aktivt 
för att minska sina TV-apparaters 
strömförbrukning både i på- och i 
standbyläge. Som en följd har de flesta av 
Philips TV-apparater fått gröna EU-
energietiketter sedan 2010. Ju grönare 
etiketten är, desto lägre är 
strömförbrukningen när TV:n är på. 
Resultatet är lägre elräkningar och en mer 
miljövänlig TV.
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Bild/visning
• Teckenfönster: LED-HDTV
• Diagonal skärmstorlek: 26 tum / 66 cm 
• Bildförhållande: 16:9
• Skärmupplösning: 1 366 x 768p
• Ljusstyrka: 350 cd/m²
• Synfältsvinkel: 178º (H)/178º (V)
• Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR 

(Perfect Motion Rate)
• Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C 

MPEG2/MPEG4
• TV system (TV-system): PAL, Secam
• Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

Ljud
• Uteffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Incredible Surround, Diskant- och baskontroll, 
Clear Sound

Anslutningar
• Sidoanslutningar: Hörlur ut, Allmänt kortgränssnitt 

(CI-CI+), USB, HDMI-ingång
• Anslutningar bak: Antenn IEC75, HDMI-ingång, IR 

in/ut (3,5 mm miniuttag), SCART-kontakt, 
Komponentvideo In + V/H, VGA-ingång, S/PDIF-
utgång (koaxial), Serviceanslutning

Bekvämlighet
• Enkel installation: Avancerat hotelläge, ATS 

(system för automatisk inställning), ACI 
(automatisk kanalinstallation), Automatisk 
namngivning av program, automatisk lagring, 
Kloning av TV-inställningar via USB, Kloning av TV-
inställningar via RF, Låsning av installationsmenyn, 
Säkerhetsmeny, Låsning av knappsats

• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 
kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), 
Programlista, Bakre kontroller, Grafiskt 
användargränssnitt

• Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, 
Välkomstmeddelande, Startkanal, 
Volymbegränsning, Insomningsfunktion

• Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med 
anslutningspanel, Blockera automatisk 
kanaluppdatering, Blockera 
programvarunedladdning over-the-air, 
SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo 
(scener)

• Fängelseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Klocka: Tidvisning på skärmen, Väckningsfunktion, 

Uppvakningsmelodier, Insomningsfunktion
• Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
• Text-TV: 1000-sidors Smart Text
• Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk 

programguide, Now + Next EPG
• Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, 

Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma 
underrubrik, Superzoom, Autoformat

• Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, 
batteristöldskydd

• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: 
Programvara kan uppgraderas via USB, 
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF

• Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Hälsovård
• Kontroll: Kompatibel med system för 

sköterskeanrop, Multifjärrkontroll
• Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-

funktion för huvudhögtalare
• Säkerhet: Dubbel isolering, klass II

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB
• Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, 

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

• Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 
upp till v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG

Effekt
• Nätström: AC 220-240 V, 50/60 Hz
• EU-energimärkning, effekt: 28 W
• Energiklass: A
• Årlig strömförbrukning: 41 kWh
• Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C

Miljöpolicy
• Säkerhet: Flamsäkert hölje
• Låg strömförbrukning i standby
• SmartPower Eco

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

628,2 x 392,3 x 46,9 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

628,2 x 434 x 159,7 mm
• Produktvikt: 5,25 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 100 x 100 mm

Tillbehör
• kablar: IR in/ut 3,5 mm miniuttag till RJ-48-kabel
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll 

22AV1108B/12, Batterier för fjärrkontrollen, 
Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis, Broschyr 
med juridisk information och säkerhetsinformation

• Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/
00

•
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