
 

 

Philips
Professionelt LED-TV

28" Studio
LED
DVB-T2/T/C

28HFL2829T
Stor værdi i et moderne design

med energibesparende LED-teknologi
Med dette energibesparende TV til hotelbranchen kan du nyde effektiv installation med 
USB-kloning og funktioner, der er særligt beregnet til hoteller, f.eks. menu- og 
betjeningslåsning.

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort
• LED-TV til billeder med utrolig kontrast
• Lavt strømforbrug
• USB til multimedieafspilning

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Hils på dine gæster med en velkomstside, der kan tilpasses den enkelte gæst
• USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
• Offline kanalredigeringsprogram, så du kan redigere en kanalliste på en computer
• En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
• Låsning af installationsmenu
• Undgå uautoriseret brug ved at låse joysticket
• Avanceret lydstyrkekontrol, så du undgår forstyrrelser fra gæsterne
• Perfekt til fængsler
A+



 LED-TV
Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt 
strømforbrug og smukke billeder med høj 
lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver

Velkomstside

En velkomstside vises, hver gang TV'et tændes. 
Velkomstsiden kan nemt markedsføres og 
tilpasses på det tidspunkt, hvor det installeres, 
via et enkelt velkomstbillede i .png-format.

USB-kloning

Med denne funktion kan du på mindre end ét 
minut nemt kopiere alle programmerings- og 
kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til 
et andet. Funktionen er med til at sikre 

ensartethed på dine TV og reducerer 
installationstiden og omkostningerne 
væsentligt.

Fængselstilstand
For at styre kommunikation er dette 
Hospitality-TV udstyret med en bestemt 
Fængselstilstand-indstilling. Denne avancerede 
sikkerhedstilstand lukker for visse indstillinger, 
der ikke er efterspurgt af fængselsmarkedet, 
som f.eks. tekst-tv, EPG (Electronic 
Programme Guide) undertekster og USB-
porte.

USB (fotos, musik, video)

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-
hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-
afspiller eller en anden multimedieenhed til 
USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, 
videoer og musik med den brugervenlige 
indholdssøgning på skærmen.

En samlet kanaloversigt
En samlet kanaloversigt til analoge og digitale 
kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at 
zappe problemfrit mellem analoge og digitale 
kanaler.

Avanceret lydstyrkekontrol
Med den avancerede lydstyrkekontrol kan du 
installere TV'ets opstartslydstyrke og 
foruddefinere det lydstyrkeinterval, som TV'et 
kan fungere med, og dermed undgå store 
lydstyrkereguleringer og forstyrrelser af 
gæsterne i værelset ved siden af.

Låsning af joystick
Ved at deaktivere eller aktivere låsningen af 
joysticket kan administratoren forhindre 
uautoriseret brug af TV'et via joysticket og 
således spare på hotelvirksomhedens faste 
omkostninger.

Låsning af installationsmenu
Forhindrer uautoriseret adgang til installations- 
og konfigurationsindstillinger og sikrer dermed 
størst mulig komfort for gæsterne. Desuden 
undgås unødvendige omkostninger til en ny 
installation.

Lavt strømforbrug
Philips-TV er designet til at minimere 
strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske 
indvirkningen på miljøet, men også føre til 
lavere driftsomkostninger.
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• Fængselstilstand: Høj sikkerhedstilstand, TXT/
Billede/display
• Display: LED HD-TV
• Diagonal skærmstørrelse: 28 tommer / 70 cm 
• Billedformat: 16:9
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Lysstyrke: 300 cd/m²
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate

Audio (Lyd)
• Lydudgangseffekt: 12 (2 x 6) W
• Højttalere: 2.0, Nedadrettede
• Lydfunktioner: Equalizer, Balance, AVL, Incredible 

Surround, Dynamisk basgengivelse

Design
• Farve: Sort

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• Analogt TV: PAL, SECAM

Tilslutningsmuligheder bagpå
• Antenne: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• Digital lydudgang: Koaksial (SPDIF)
• SCART: CVBS, RGB, SVHS
• VGA indgang: 15-benet D-sub

Tilslutningsmuligheder i siden
• Almindeligt brugergrænsefladestik: CI+ 1.3
• AV-indgang: CVBS +V/H (mini-jackstik)
• Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik
• USB1: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, 

System-standby
• HDMI: ARC (alle porte)

Funktioner
• Digitale tjenester: 8d EPG, MHEG, Tekst-TV
• Brugervenlig: Billedtype, Lydtype

Hotelfunktioner
• Hotel-tilstand: Joysticklås, Menulås, 

Installationsmenulås, Begrænsning af lydstyrke

MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster
• Dit varemærke: Velkomstlogo
• Kloning og firmwareopdatering: via USB, Instant 

Initial Cloning
• Timer: Sleep-timer, Vækkealarm, Vækning via kanal
• Kanaler: Kombineret liste, Offline 

kanalredigeringsprogram
• Kontrol: Bloker automatisk kanalopdatering
• Tyverisikret: Batterityverisikring, Kensington lås

Healthcare-funktioner
• Kontrol: Multifjernbetjening
• Komfort: Hovedtelefonudgang

Multimedie
• Multimedietilslutning: USB
• Understøttet videoafspilning: Containere: AVI, 

MKV, Formater: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4

• Understøttede undertekstformater: SRT, SSA SUB
• Understøttede musikformater: MP3, AAC
• Understøttede billedformater: BMP, JPG, PNG
• Understøttet videoopløsning på USB: Op til 1920 x 

1080p ved 30 Hz

Tilbehør
• Inklusive: Fjernbetjening 22AV1407A/12, 2x AAA-

batteri, Bordstander, Garantibevis, Brochure med 
oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed

• Ekstra tilbehør: Opsætning RC 22AV8573/00

Strøm
• Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 25 W
• Årligt energiforbrug: 36 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand
• Omgivende temperatur: 5°C til 45°C

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 640 x 387 x 38/65 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

640 x 427 x 185 mm
• Produktvægt: 4,6 kg
• Produktvægt (+ stand): 5,1 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 100 x 100 mm, 

M4
•
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* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af 
integrator.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med 
IEC62087, udg. 2. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan 
fjernsynet bruges.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.
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