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

26HFL3017W
Tee lähtemätön vaikutus vieraisiisi.

ylivoimainen LED-tekniikka
Ohut ja energiaa säästävä LED-televisio antaa parhaan katselukokemuksen. Vaivaton 
asennus uusimmalla etätekniikalla ja vieraat voivat tilata maksullista sisältöä.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys
• Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
• MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
• SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
• Integroitu yhteyspaneeli
• Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

Erilaiset vierailuelämykset
• SmartInfolla hotellin logo ja tietosivut näkyviin yhteydettömässäkin tilassa
• Helppo kanavien selaus ThemeTV Litellä
• Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun

Ympäristöä säästävä ja turvallinen
• Alhainen virrankulutus
• Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.
• Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo



 LED

Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden 
kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä 
minimalistinen muotoilu, uskomaton 
kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. 
LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan 
ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-
taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta 
virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, 
uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä 
sekä elävistä väreistä.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila
Kaikki ammattikäyttöön tarvitut ominaisuudet 
käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiolta 
vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa 
olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja 
valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan 
valvoa tarkemmin, varkauksia estävät 
kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon 
ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet 
mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

MyChoice-yhteensopiva
MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota 
vieraille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat 

sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan 
vastineeksi.

ThemeTV Lite
Theme TV:n käyttöliittymän avulla asiakkaat 
löytävät vierasvalikosta helposti oman maansa 
kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman 
vuorovaikutteista viihdejärjestelmää.

Integroitu yhteyspaneeli
Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat 
liittää omia laitteitaan saumattomasti 
televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Vihreä painike
Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat 
säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat 
valita voimakkaamman taustavalon 
himmennyksen tai ruudun sammuttamisen 
radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, 
miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa 
ja samalla saada hotellivieraat itse 
osallistumaan.

Eco-ystävällinen muotoilu
Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa 
Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin 
televisiot on suunniteltu ja valmistettu 
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. 
Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön 
kokonaiskuormitusta vähentämällä 
virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, 
alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja 
kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on 
myös valmistettu palonkestävästä 
materiaalista. Riippumattomissa testeissä on 

osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain 
tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin 
televisiot eivät sitä tee.

SmartInstall
SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen 
ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä 
internet-työkalulla voit määrittää television 
asetukset ja asentaa sen etänä käymättä 
yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, 
etkä joudu häiritsemään vieraitasi. Voit hoitaa 
hotellin tietosivujen päivitykset tai uusien 
kanavien asentamiset – kaikki hoituu 
SmartInstallin avulla.

SmartInfo
SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai 
kaupungin asioista vieraillesi hotellin 
infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää 
hotellin tietosivuja, joita voidaan päivittää 
säännöllisesti ajantasaisiksi.

Energia
Philips on jo usean vuoden ajan aktiivisesti 
työskennellyt energiatehokkuuden 
parantamisen puolesta. Tämän ansiosta monet 
Philipsin tuotteet ovatkin saaneet vihreän 
ympäristömerkin. Mitä vihreämpi merkki, sitä 
alhaisempi tuotteen energiankulutus, pienempi 
sähkölasku ja positiivisempi ympäristövaikutus.
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Kohokohdat
Professional LED TV
26" EasySuite+ LED DVB-T/C MPEG 2/4



• Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli- • Toistettavat kuvatiedostot: JPEG
Kuva/näyttö
• Ruudun halkaisija: 26 tuumaa / 66 cm 
• Kuvasuhde: 16:9
• Näytön resoluutio: 1 366 x 768
• Kirkkaus: 300 cd/m²
• Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n 

PMR-liiketarkkuus
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 100 000:1
• Katselukulma: 178º (H) / 178º (V)
• Rungon väri: Harmaasävyinen etupaneeli ja kiiltävä 

valkoinen kaappi
• Näyttö: HD LED-TV

tuettu näyttöresoluutio
• Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
• Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 

1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
• Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
• Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4*, DVB-C 

MPEG2*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 10 W (2 x 5 W)
• Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden 

tasoitin, Incredible Surround -ääni, Kirkas ääni, 
Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät
• HDMI-liitäntöjen määrä: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, 

Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen 
infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö

• Muut liitännät: PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), IEC75-
antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen 
äänilähtö (koaksiaali), Kuulokelähtö, 
Kylpyhuonekaiutinlähtö, IR-lähtö

• AV-liitäntöjen määrä: 1
• Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
• Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
• USB-liitäntöjen lukumäärä: 2
• HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return 

Channel)

Käytön mukavuus

tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen 
PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), 
Automaattiohjelman nimeäminen, 
Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaminen 
USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu 
valikko, Painikkeiden lukitus, TV-asetusten 
kloonaaminen radiotaajuuksien kautta

• Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö 
(AVL), Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, 
Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä, 1 
kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen

• Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, 
Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, 
Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin

• Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen 
kanavapäivityksen esto, MyChoice, ThemeTV Lite

• Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
• Kello: Uniajastin
• Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv
• Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen 

ohjelmaopas, EPG, Now + Next
• Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvalaajennus, 

16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva, Tekstityksen 
suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö

• Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1108A (RC6)
• Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisin, akun 

varkaudenesto
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto 
radiotaajuuksien kautta

• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko

• Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-
synkronointiaika

Terveydenhoitoala
• Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
• Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton 

pääkaiuttimen mykistys
• Turvallisuus: Voidaan yhdistää 

hoitajakutsujärjestelmään, Kaksoiseristys II-luokka

Multimediasovellukset
• Multimedialiitännät: USB
• Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Säiliötiedostomuodot: 
AVI, MKV, WMV9/VC1

• Toistettavat musiikkitiedostot: MP3
Virta
• Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
• Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
• Vuosittainen energiankulutus: 45 kWh
• Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
• Energiatehokkuusluokka: A
• EU:n energiatehokkuusmerkintä: 31 W

Green-sarjan tekniset tiedot
• Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
• Virransäästötila: KYLLÄ
• SmartPower Eco: KYLLÄ

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 628 x 392 x 47 mm
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

628 x 434 x 160 mm
• Laatikon mitat (L x K x S): 690 x 570 x 133 mm
• Tuotteen paino: 4,3 kg
• Tuotteen paino (+jalusta): 4,5 kg
• Paino pakattuna: 6,8 kg
• Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 100 x 100 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, 
Takuuvihko

• Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00
•
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