
 

 

Philips
TV LED Professional

Studio de 28"
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

28HFL2819D
Excelente valor em um design moderno

com tecnologia LED econômica
Com esta eficiente LED TV Hospitality, você desfrutará de instalação eficiente via 
clonagem USB e recursos dedicados ao setor da hotelaria, como bloqueio de menu e 
controle.

Recursos avançados para hotéis e pronta para o futuro
• Imagens LED brilhantes com baixo consumo de energia
• Transferências via USB de todas as configurações para instalação rápida
• USB para reprodução multimídia
• Painel de conectividade integrado
• Baixo consumo de energia
• Limitação de volume
• Bloqueio do menu de instalação
• Exibição da página de boas-vindas
• Bloqueio de controles laterais
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 Transferências via USB

Tem a habilidade de copiar facilmente todas as 
configurações de programação e de canais de 
uma TV para outra em menos de um minuto. 
Esse recurso garante uniformidade entre as 
TVs e reduz consideravelmente o tempo e os 
custos da instalação.

Limitação de volume
Este recurso predefine o volume da TV, 
impedindo ajustes de volume excessivamente 
altos, não incomodando os hóspedes ao lado.

Bloqueio do menu de instalação
Impede o acesso não autorizado a 
configurações de instalação e ajustes, 
garantindo o máximo de conforto para os 
hóspedes e evitando despesas com 
reprogramações desnecessárias.

Baixo consumo de energia
As TVs Philips são projetadas para a redução 
do consumo de energia e além de reduzir o 
impacto ambiental, também reduzem custos 
operacionais.

Painel de conectividade integrado
Com o painel de conectividade integrado, os 
hóspedes podem conectar dispositivos 
pessoais à TV sem a necessidade de um painel 
de conectividade externo.

LED

Com a tecnologia de iluminação por LED mais 
avançada do mercado, esta TV combina design 
compacto surpreendente com excelente 
qualidade de imagem, sem contar o menor 
consumo de energia da categoria. E o mais 
importante: a tecnologia de iluminação por 
LED não contém materiais nocivos. 
Resumindo: com o LED, há baixo consumo de 

energia, brilho intenso, contraste sem 
comparação, nitidez e cores vivas.

USB (fotos, músicas, vídeos)

Conecte seu pen drive USB, câmera digital, 
MP3 player ou outro dispositivo multimídia à 
porta USB na lateral de sua TV para ver fotos, 
assistir a vídeos e ouvir música usando o 
prático navegador na tela.

Página de boas-vindas

Uma saudação de boas-vindas é exibida 
sempre que a TV é ligada.
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Imagem/tela
• Visor: TV LED HD
• Medida diagonal da tela: 28 polegadas / 71 cm 
• Prop. da imagem: 16:9
• Resolução de imagem: 1366 x 768p
• Ângulo de visão: 176° (H) / 176° (V)
• Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, 

PMR (Perfect Motion Rate) de 100 Hz
• Gabinete colorido: Preto

Resoluções de imagem compatíveis
• Entradas do computador: até 1920 x 

1080 @60 Hz para computadores
• Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 

x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• TV Digital: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T 

MPEG2/MPEG4
• TV: PAL, SECAM
• Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Som
• Recursos de áudio: Nivelador Automático de 

Volume (AVL), Incredible Surround, Controle de 
altos e graves, Clear Sound

Caixas acústicas
• Caixas de som integradas: 2

Conectividade
• Número de conexões de AV: 1
• Número de conexões USBs: 1
• Número de conexões HDMI: 1
• O número de scarts (RGB/CVBS): 1
• Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio
• Conexões laterais: Entrada de áudio E/D, Entrada 

CVBS, Saída para fone de ouvido, USB 2.0
• Outras conexões: Antena IEC75, Saída S/PDIF 

(coaxial), Entrada VGA do PC, Interface comum 
Plus (CI+)

Conforto
• Fácil de instalar: Sistema de Sintonia Automática 

(ATS), Instalação automática de canais (ACI), 
Nomeação Automática de Programa, Gravação 
automática, Transferências configurações da TV via 
USB, Bloqueio do menu de instalação, Acesso ao 
menu de segurança

• Fácil de usar: Nivelador automático de volume 
(AVL), Exibição na tela, Lista de programas, 
Controle lateral, Lista de canais analógicos/digitais 
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• Conforto: Recursos de hóspedes, Página de boas-
vindas (.png), Ligar canal, Limitação de volume, 
Sleep timer

• Modo Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Teletexto: 1000 páginas de texto inteligente
• Guia de programação: Guia eletrônico de 

programa de 8 dias, Guia de programação: exibe o 
programa atual e o seguinte

• Ajustes do formato da tela: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 
16:9, Automático, Legenda, Cinema

• Controle remoto: 22AV1407A/12
• Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB

Cuidados com a saúde
• Controlar: Controle remoto multifuncional (4x)
• Conforto: Saída para fone de ouvido

Aplicações de multimídia
• Conexões multimídia: USB
• Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 

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

• Formatos de reprodução de música: MP3, M4A, 
WMA (v2 a v9.2)

• Formatos de reprodução de imagem: JPEG, BMP, 
PNG

Lig/Desl
• Alimentação: AC 220 - 240V; 50 - 60Hz
• Classe do rótulo de energia: A
• Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
• Recursos de economia de energia: Modo 

econômico, Picture mute (para rádio)
• Consumo de energia anual: 48 kW·h
• Etiqueta de consumo de energia da UE: 33 W
• Consumo de energia no modo de espera: <0,3 W

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

640 x 394 x 38/65 mm
• Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 

640 x 427 x 185 mm
• Compatível com montagem padrão VESA: 100 x 

100 mm
• Peso do produto: 5.1 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Controle remoto, Pilhas para 

controle remoto, Suporte para cima da mesa, 
Folheto de garantia, Folheto com informações 
legais e de segurança

• Acessórios opcionais: Configuração remota 
22AV8573/00
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