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ηφιακή Hospitality LCD TV της Philips
 αυτήν τη μοντέρνα και ενεργειακά αποδοτική Hospitality TV, θα απολαμβάνετε τα 
έλη της τηλεόρασης HD. Οι καλεσμένοι σας θα απολαμβάνουν ένα θερμό 
λωσόρισμα και μια εκπληκτική εμπειρία θέασης με την ελκυστική λίστα καναλιών.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
• Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
• Προγραμματισμός Switch On Channel
• Λήψη MPEG4 HDTV μέσω ενσωματωμένου δέκτη DVB-T και DVB-C με CI+*

Αλλάξτε την εμπειρία των επισκεπτών
• Περιορισμός έντασης ήχου
• Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
• Ελκυστική λίστα καναλιών για εύκολη πλοήγηση
• Οθόνη LCD Full HD, 1920x1080p
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο Hospitality

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
• USB cloning όλων των ρυθμίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
• Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Οικολογικό
• Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα



 USB Cloning
Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε 
εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού 
καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες 
τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την 
ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και 
μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος 
εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής
Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε 
φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Περιορισμός έντασης ήχου
Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος 
της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, 
αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του 
ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και 
διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη 
άνεση για τους φιλοξενούμενους και 
αποτρέποντας περιττά έξοδα 
επαναπρογραμματισμού.

Μία ενιαία λίστα καναλιών
Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών 
καναλιών που επιτρέπει στους επισκέπτες 
σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά 
ή ψηφιακά.

Full HD LCD 1920x1080p (PB)
Οθόνη με ανάλυση Full HD. Χάρη στην 
κορυφαία τεχνολογία οθόνης LCD, παρέχει 
πλήρη ανάλυση HD ευρείας οθόνης στα 1920 
x 1080p - η υψηλότερη ανάλυση που μπορεί 
να επιτύχει μια μετάδοση HD. Αποδίδει 
βέλτιστη ποιότητα εικόνας από 
οποιοδήποτε φορμά εισόδου σήματος HD. 
Παράγει φωτεινές εικόνες προοδευτικής 
σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εκπληκτική 
φωτεινότητα και εξαιρετικά χρώματα. Η 
ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει 
βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Τηλεχειριστήριο Hospitality
Η τηλεόραση συνοδεύεται από ένα κομψό 
τηλεχειριστήριο ειδικά σχεδιασμένο για 
χρήση επισκεπτών. Προκειμένου να 
εξασφαλίσει μια εμπειρία εύκολης χρήσης 
στους επισκέπτες, το τηλεχειριστήριο 
διαθέτει μόνο τα απαραίτητα κουμπιά και 
λειτουργίες. Επιπλέον, διαθέτει έλεγχο 
χαμηλής ισχύος μπαταρίας και ασφάλεια 
κατά της κλοπής της μπαταρίας για 
αποδοτική ξενοδοχειακή χρήση.

Οικολογικός σχεδιασμός
Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες 
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των 
συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης 
ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, 
μικρότερου βάρους, πρακτικότερης 

συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας 
ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips 
διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με 
φλογοεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι 
έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες 
έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν 
συμβάλλουν στη φωτιά.

Προγραμματισμός Switch On Channel
Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά 
κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός 
προκαθορισμένου καναλιού όταν η 
τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Ελκυστική λίστα καναλιών
Η ελκυστική λίστα καναλιών περιλαμβάνει 
σαφή και έξυπνα κουμπιά με σαφή γραφικά 
καθοδήγησης για εύκολη εύρεση των 
αγαπημένων σας καναλιών.

MPEG4 DVB-T/c CI+
Η HDTV σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε 
τηλεόραση με την καλύτερη δυνατή 
ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς πρόσθετο 
set-top box. Χάρη στον ενσωματωμένο 
δέκτη που υποστηρίζει σήματα DVB-
Terrestrial και DVB-Cable για φορμά MPEG-2 
και MPEG-4, λαμβάνετε τηλεοπτικά 
προγράμματα υψηλής ευκρίνειας σε 
εξαιρετική ποιότητα. Επιπλέον, με τη 
λειτουργία Common Interface Plus (CI+) 
απολαμβάνετε κορυφαίο περιεχόμενο 
υψηλής ευκρίνειας απευθείας στην 
τηλεόρασή σας.
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Χαρακτηριστικά
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επόμενο πρόγραμμα
Εικόνα/Οθόνη
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσα / 66 εκ. 
• Φωτεινότητα: 400 cd/m²
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
• Τύπος οθόνης: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, 
Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active 
Control + Αισθητήρας φωτός, Βελτίωση 
χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, 
Digital Noise Reduction, Luminance Transient 
Improver, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Pixel 
Plus HD

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Γωνία προβολής: 170º (H) / 160º (V)

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Φορμά εικόνας
Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60Hz
720p  50, 60Hz
1080p  24,25, 30Hz
1080p  24, 50, 60Hz

• Φορμά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1360 x 768  60Hz
1600 x 1200  60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, 

PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', 
DVB COFDM 2 K/8 K

• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
• DVB: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W

• Σύστημα ήχου: Nicam Stereo
• Ενίσχυση ήχου: Incredible Surround, Έλεγχος 
πρίμων και μπάσων

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός σκαρτ: 2
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, RGB
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video, USB 2.0, HDMI v1.3

• HDMI 1: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή συστήματος

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος σταθερής στάθμης 
ήχου, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Είσοδος PC 
VGA, Είσοδος ήχου PC, Κοινή διασύνδεση

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη 
ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου 
συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, 
Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση 
καναλιών, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, 
Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της 
τηλεόρασης μέσω USB, Κλείδωμα μενού 
εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης 
(AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, 
Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος 
προγραμμάτων, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με 
γραφικά

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104
• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη 
ενεργοποίηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on 
Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
• Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά 

+Γονικός Έλεγχος
• Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic 

Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το 
• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Επέκταση ταινίας σε 
16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά

• Εικόνα σε εικόνα: Διπλή οθόνη με κείμενο
• Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, 
αντικλεπτική προστασία μπαταρίας

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης 
του ξενοδοχείου, Υλικολογισμικό με δυνατότητα 
αναβάθμισης μέσω USB

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Υγεία
• Ευκολία: Έξοδος ακουστικών
• Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: USB
• Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες 

JPEG, MPEG1, MPEG2

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 95 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,15 W
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

662,3 x 440 x 81,1 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

662,3 x 473,5 x 219,8 χιλ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

765 x 215 x 580 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,5 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 7,5 κ.
• Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη σε έξτρα 
γυαλιστερό μαύρο deco με μαύρο περίβλημα

• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 
x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο 
ρεύματος, Βάση τραπεζιού, Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 
RC2573GR, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3200/10

•
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Προδιαγραφές
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* * Για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που περιλαμβάνονται 
στη λίστα παροχής υπηρεσιών DVB-T, απευθυνθείτε στον 
αντιπρόσωπό σας της Philips.

http://www.philips.com

