Philips
Profesionalni LEDtelevizor
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LED
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32HFL2819D

Odlična naložba sodobne zasnove
z energijsko varčno tehnologijo LED
Energijsko učinkoviti hotelski LED-televizor omogoča učinkovito namestitev s kloniranjem
prek povezave USB in posebne hotelske funkcije, kot sta meni in zaklepanje funkcij.
Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje
• Čudovite slike s tehnologijo LED ob nizki porabi energije
• Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
• USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin
• Vgrajena priključitvena plošča
• Nizka poraba energije
• Omejitev glasnosti
• Zaklepanje menija za namestitev
• Pozdravna stran na zaslonu
• Zaklepanje stranskih gumbov
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Profesionalni LED-televizor

81-cm Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Značilnosti
Kloniranje prek povezave USB

Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitev
programov in kanalov med televizorji v manj
kot minuti. Ta funkcija omogoča enake
nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža
čas in stroške namestitve.
Omejitev glasnosti
S to funkcijo določite razpon glasnosti, ki je
dovoljen pri televizorju, da preprečite
previsoko glasnost in motenje gostov v
sosednjih sobah.
Zaklepanje menija za namestitev
Preprečuje nepooblaščen dostop do
namestitve in konfiguracijskih nastavitev, kar
gostom zagotavlja priročno uporabo in
preprečuje nepotrebne stroške zaradi
programiranja.

Nizka poraba energije
Televizorji Philips porabijo manj energije. Z
njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate
stroške delovanja.
Vgrajena priključitvena plošča
Vgrajena priključitvena plošča gostom
omogoča zanesljivo priključitev osebnih naprav
na televizor brez dodatne zunanje
priključitvene plošče.
LED

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)

V vrata USB na bočni strani televizorja
priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat,
predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno
napravo in predvajate fotografije,
videoposnetke in glasbo z enostavnim
brskalnikom na zaslonu.
Pozdravna stran

Najnaprednejša tehnologija osvetlitve LED v
tem televizorju združuje privlačno
minimalistično zasnovo z izjemno kakovostjo
slike in najnižjo porabo energije v tem razredu.
Poleg tega je LED-tehnologija izjemno prijazna
do okolja, saj ne vsebuje nevarnih snovi. LEDosvetlitev ozadja tako zagotavlja nizko porabo
energije, visoko svetlost, neverjetni kontrast in
ostrino ter živahne barve.

Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže
dobrodošlica.
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Specifikacije
Slika/zaslon

• Računalniški vhodi: do 1920x1080 pri 60 Hz
• Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920 x 1080
slikovnih pik

• Udobje: Funkcije za hotelskega gosta, Pozdravna
stran (.png), Vklop na kanal, Omejitev glasnosti,
Izklopni časovnik
• Način za zaporniške ustanove: TXT, MHEG, USB,
EPG, SubBlock
• Teletekst: 1000-stranski Smart Text
• Elektronski programski vodnik: 8-dnevni
elektronski vodnik po programih, Programski
vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi
• Nastavitve formata zaslona: 4:3, 14:9, Zoom 14:9,
16:9, Samodejno, Podnapisi, Kino
• Daljinski upravljalnik: 22AV1407A/12
• Nadgradljiva vdelana programska oprema:
Nadgradnja vdelane programske opreme prek
vmesnika USB

Sprejemnik/sprejem/prenos

Healthcare

•
•
•
•
•
•

Zaslon: LED-televizor HD
Diagonalna velikost zaslona: 32 palec / 81 cm
Razmerje stranic: 16:9
Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
Kot gledanja: 176º (vodoravno)/176º (navpično)
Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz
Perfect Motion Rate
• Barva ohišja: Črna
• Svetlost: 300 cd/m²

Podprta ločljivost zaslona

• Digitalni televizor: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T
MPEG2/MPEG4
• TV sistem: PAL, SECAM
• Predvajanje videa: PAL, SECAM, NTSC

Zvok

• Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti,
Incredible Surround, regulacija visokih in nizkih
tonov, Clear Sound

Zvočniki

• Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik (4x)
• Priročnost: Izhod za slušalke

Večpredstavnostne aplikacije

• Večpredstavnostne povezave: USB
• Video formati: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV, WMV9/
VC1
• Glasbeni formati: MP3, M4A, WMA (v2 do v9.2)
• Slikovni formati: JPEG, BMP, PNG

Napajanje

• Vgrajeni zvočniki: 2

Povezljivost
•
•
•
•
•

Število priključkov AV: 1
Število priključkov USB: 1
Število priključkov HDMI: 1
Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
Značilnosti tehnologije HDMI: zvočni povratni
kanal (ARC)
• Stranski priključki: Zvočni vhod L/D, Vhod CVBS,
Izhod za slušalke, USB 2.0
• Ostali priključki: Antena IEC75, Izhod S/PDIF
(koaksialni), VGA PC vhod, Standardni vmesnik
plus (CI+)

Priročnost

• Enostavna namestitev: Automatic Tuning System
(ATS), Automatic Channel Install (ACI),
Samodejno poimenovanje programov, Autostore,
Kloniranje nastavitev televizorja prek povezave
USB, Zaklepanje menija za namestitev, Dostop do
varnostnega menija
• Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje
glasnosti (AVL), Prikaz na zaslonu, Seznam
programov, Nadzor s strani, 1 seznam analognih in
digitalnih kanalov
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•
•
•
•
•

Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
Moč na energetski oznaki EU: 41 W
Razred na energetski oznaki: A
Letna poraba energije: 59 kWh
Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,3 W
Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, Izklop
slike (za radio)

Dimenzije

• Dimenzije naprave (Š x V x G): 735 x 445 x 77/
97 mm
• Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G):
735 x 476 x 185 mm
• Teža izdelka: 5,9 kg
• Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce:
200 x 100 mm

Dodatna oprema

• Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik,
Baterije za daljinski upravljalnik, Namizno stojalo,
Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi
informacijami
• Izbirna dodatna oprema: Namestitveni daljinski
upravljalnik 22AV8573/00
•
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