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 Hospitality TV της Philips µε υποδοχή SmartCard

 Hospitality TV µε ενσωµατωµένη υποδοχή SmartCard αποτελεί την καλύτερη 

διαδραστική λύση για την ψυχαγωγία των επισκεπτών. Οι επισκέπτες σας µπορούν να 

 ψηφιακή τηλεόραση, να συνδέουν τις δικές τους συσκευές και να απολαµβάνουν 

πάνιο.

ενσωµατωµένου συστήµατος και διαχρονικότητα
ραβίαστη υποδοχή SmartCard για αµφίδροµα συστήµατα
µακρυσµένη αναβάθµιση λογισµικού
Ready µε ενσωµατωµένο δέκτη DVB-T

τε την εµπειρία των επισκεπτών
µατωµένη προβολή ρολογιού µε αφύπνιση και ειδοποίηση µηνύµατος

δοχή USB για εύκολη και γρήγορη αναπαραγωγή πολυµέσων
σοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
ατή µε το Connectivity Panel της Philips για να απολαµβάνουν οι επισκέπτες το περιεχόµενο 
δικών τους συσκευών

λύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
 cloning όλων των ρυθµίσεων για γρήγορη εγκατάσταση
δοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύµατος

ογικό
rtPower για εξοικονόµηση ενέργειας
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Επαγγελµατική τηλεόραση LCD
Συστήµατος 26" LCD ενσωµατωµένη ψηφιακή τεχνολογία

Προδιαγραφές
 

Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 26 ίντσα / 66 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 2500:1
• Αντίθεση δυναµικής οθόνης: 30000:1
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 6 ms
• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 176 / 176 βαθµός
• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 

επικάλυψη
• Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, 

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active 
Control, Black stretch, Blue stretch, Βελτίωση 
χρωµάτων, Βελτίωση µετάβασης χρωµάτων, 
Digital Noise Reduction, Luminance Transient 
Improver, Σάρωση απόπλεξης προσαρµ. σε 
κίνηση, Προοδευτική σάρωση, Αυτόµατη 
διόρθωση του τόνου δέρµατος, Βελτίωση 
δυναµικής αντίθεσης, White stretch, Green 
stretch, Pixel Plus HD

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 250
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Οθόνη δέκτη: PLL
• 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: Επίγειος δέκτης DVB *

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
• Σύστηµα ήχου: Μονοφωνικό, Στερεοφωνικό, 

Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), 
Εικονικό Dolby Digital

• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible 
Surround, Smart Sound

• Ισοσταθµιστής: 5 ζώνες

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Συνδεσιµότητα
• Αριθµός σκαρτ: 2
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS
• 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
• Ext 4: HDMI v1.3
• Ext 5: HDMI v1.3
• Ext 6: HDMI v1.3
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video, USB 2.0, HDMI 
v1.3

• Άλλες συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Έξοδος S/PDIF (οµοαξονική), Έξοδος 

ακουστικών, Είσοδος PC VGA, Κοινή διασύνδεση
• Βελτιώσεις συνδεσιµότητας: ∆ιασύνδεση Serial 

Xpress, ∆ιασύνδεση SmartPlug, Υποδοχή 
σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, 
Υποδοχή επέκτασης SmartCard, Fast Infrared 
loop through, HM-Link, Υποδοχή σύνδεσης 
εξωτερικού ηχείου, Επιπλέον τροφοδοσία 
ρεύµατος 12V/1W, Λειτουργία µέσω scart, 
USB2.0

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Προηγµένη 

ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισµός, 
Ψηφιακός συντονισµός PLL, Ονοµασία 
προγράµµατος, Cloning των ρυθµίσεων της 
τηλεόρασης µέσω USB, Κλείδωµα µενού 
εγκατάστασης, Πρόσβαση σε µενού ασφαλείας, 
Κλείδωµα πληκτρολογίου

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, 
Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound

• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόµατη 
ενεργοποίηση, Μήνυµα υποδοχής, Ένδειξη 
µηνύµατος, Switch on Channel, Περιορισµός 
έντασης ήχου

• Αµφίδροµες λειτουργίες ξενοδοχείου: 
Συµβατότητα µε Connectivity Panel

• Λειτουργία Prison: Απενεργοποίηση Teletext και 
MHEG

• Ρολόι: Ενσωµατωµένη οθόνη LCD προβολής 
ώρας, Χρονοδιακόπτης αυτόµ. διακοπής λειτ., 
Ξυπνητήρι

• Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισµός ώρας µέσω 
TXT/DVB

• Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
• Γλώσσες Teletext: ∆υτικής Ευρώπης, Ανατολικής 

Ευρώπης, Κυριλλική
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: EPG για 

αυτό και το επόµενο πρόγραµµα
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, Πλήρης οθόνη, 

Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 
16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουµ υποτίτλων, Super 
Zoom, Αυτόµατο φορµά

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

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Υγεία
• Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
• Ευκολία: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνοµη σίγαση 

κύριου ηχείου
• Ασφάλεια: ∆ιπλή µόνωση Class II

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

JPEG, Αρχεία προβολής slide (.alb)

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβληµα
• SmartPower: ναι

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 120 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 2 W 

(µε το ρολόι)
• Παθητική κατανάλωση κατά την αναµονή: 1,2 W
• Ενεργή κατανάλωση κατά την αναµονή: 20 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 686 x 452 x 103 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευής µε βάση (Π x Υ x Β): 

686 x 510 x 220 χιλ.

• Φορµά εικόνας
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
1080i  50, 60Hz
720p  50, 60Hz

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1366 x 768  60Hz
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 
764 x 522 x 259 χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 10 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 13 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 16 κ.
• Έγχρωµο περίβληµα: Μαύρο
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 

x 100 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος, Επιτραπέζια περιστρεφόµενη βάση, 
Φυλλάδιο εγγύησης

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθµιση 
τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Τηλεχειριστήριο 
Guest 22AV1105, Στήριγµα τοίχου (κλίση) 
22AV3200/10

•
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Επαγγελµατική τηλεόραση LCD
Συστήµατος 26" LCD ενσωµατωµένη ψηφιακή τεχνολο
Ενσωµατωµένη υποδοχή SmartCard
Η ενσωµατωµένη υποδοχή SmartCard επιτρέπει σε 
τρίτους να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα της 
τηλεόρασης µέσω καρτών εφαρµογών, χωρίς την ανάγκη 
επιπλέον κουτιών και εξωτερικών συνδέσεων. Η 
τηλεόραση µπορεί επίσης να συνδεθεί µε εξωτερικούς 
αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων 
παρόχων διαδραστικών συστηµάτων, µέσω της 
διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει 
πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης 
ελέγχου SmartPlug.

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.

Αποµακρυσµένη αναβάθµιση λογισµικού
Το λογισµικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες 
σχετικές µε το ξενοδοχείο µπορεί να αναβαθµιστεί από 
µακριά µέσω ενός πιστοποιηµένου παρόχου συστήµατος.

Ενσωµατωµένη οθόνη ρολογιού
Η ενσωµατωµένη προβολή ρολογιού, η οποία λειτουργεί 
και ως ξυπνητήρι, εξαλείφει την ανάγκη και τη δαπάνη 
για αγορά ενός επιπλέον ρολογιού µε καλώδια και 
συνδέσεις στο δωµάτιο. Ο αυτόµατος συγχρονισµός ώρας 
µέσω teletext και η διατήρηση των ρυθµίσεων αφύπνισης 
κατά τη διάρκεια σύντοµων διακοπών ρεύµατος 
ενισχύουν περαιτέρω την άνεση των επισκεπτών

USB για αναπαραγωγή πολυµέσων
Αυτή η τηλεόραση της Philips επιτρέπει στους επισκέπτες 
να συνδέουν ένα USB stick για εύκολη και άµεση 
αναπαραγωγή περιεχοµένου πολυµέσων. Υποστηρίζονται 
οι µορφές αναπαραγωγής MP3, αρχείων slideshow (.alb) 
και ακίνητων εικόνων JPEG.

Είσοδος PC
Με την είσοδο PC µπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή 
σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιµοποιήσετε ως 
οθόνη του υπολογιστή.

Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία 
ρεύµατος
Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυµένου 
ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως 
για µπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για 
εξωτερικό εξοπλισµό. Η πρόσθετη ενσωµατωµένη 
τροφοδοσία ρεύµατος καταργεί την ανάγκη ύπαρξης 
ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύµατος για ενσωµατωµένο 
σύστηµα. Στην περίπτωση αυτόνοµης χρήσης, η επιπλέον 
τροφοδοσία ρεύµατος µπορεί να απενεργοποιηθεί για 
εξοικονόµηση ενέργειας.

Συµβατή µε Connectivity Panel
Αυτή η τηλεόραση συνδυάζεται αρµονικά µε τα 
Connectivity Panel της Philips. Ο επισκέπτης µπορεί 
εύκολα να συνδέει και να απολαµβάνει το περιεχόµενο 
µέσων από υπολογιστή, MP3 player, DVD player, 
βιντεοκάµερα και πολλές άλλες συσκευές. Με τη 
λειτουργία αυτόµατης ανίχνευσης, το Connectivity Panel 
και η τηλεόραση µεταβαίνουν αυτόµατα στην προβολή 
περιεχοµένου από τη συνδεδεµένη συσκευή του 
επισκέπτη.

SmartPower
Το σύστηµα µπορεί να ελέγξει και να προρυθµίσει την 
ένταση του οπίσθιου φωτισµού ώστε να µειώσει την 
κατανάλωση ρεύµατος έως και 50%, εξοικονοµώντας 
σηµαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

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