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LED
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32HFL3009W
Απίστευτη λειτουργικότητα για τους ασθενείς σας
με τις έξυπνες σελίδες πληροφοριών
Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LED προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας τηλεόρασης 

ειδικά για χώρους φιλοξενίας. Οι ασθενείς σας θα μπορούν να αγοράσουν περιεχόμενο premium, 

να ενημερώνονται από τις σελίδες πληροφοριών υγείας και να χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη 

τεχνολογία απομακρυσμένης διαχείρισης, για πανεύκολη εγκατάσταση.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
• Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
• Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
• Serial Xpress Protocol Easy για αμφίδρομα συστήματα
• Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Ειδικά σχεδιασμένο για χώρους υγείας
• SmartInfo, για προσαρμοσμένες διαδραστικές σελίδες πληροφοριών υγείας
• Το πολυτηλεχειριστήριο αποτρέπει τυχόν παρεμβολές με άλλες τηλεοράσεις
• Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, ιδανικό για τον τομέα της υγείας
• Επιπλέον σύνδεση ακουστικών για προσωπική ακρόαση

Οικολογικό
• Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα
A+



 LED
Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο 
εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, 
συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική 
σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και 
τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην 
κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία 
φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα 
υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED 
απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη 
αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

SmartInfo

Η λειτουργία SmartInfo σας επιτρέπει να 
παρέχετε εύκολα πληροφορίες υγείας στους 
ασθενείς σας. Οι ασθενείς έχουν πρόσβαση 
στη διαδραστική διαδικτυακή τοποθεσία του 
ξενοδοχείου ακόμα κι όταν η τηλεόραση δεν 
είναι συνδεδεμένη στο Intranet ή στο 
Internet. Μπορείτε να αλλάζετε τακτικά τις 
πληροφορίες, ώστε οι ασθενείς σας να είναι 
πάντοτε ενημερωμένοι.

SmartInstall

Με το SmartInstall μπορείτε να 
εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις 
τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα 
εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα 

μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις 
τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα 
δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν 
ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε 
να ενημερώσετε τις σελίδες με τις 
πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να 
εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το 
SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice

Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν 
απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε 
στους πελάτες σας τη δυνατότητα 
παρακολούθησης συνδρομητικών 
τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει 
μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας 
επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που 
επενδύσατε για την τηλεόραση.

SXP Easy

Με το πρωτόκολλο Serial Xpress Protocol 
Easy, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με 
εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top 
box όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων 
συστημάτων.

Πολυτηλεχειριστήριο
Το πολυτηλεχειριστήριο εξασφαλίζει ότι 
κάθε τηλεχειριστήριο επηρεάζει τη 

λειτουργία μίας μόνο τηλεόρασης. Μπορεί να 
υπάρχουν έως και 14 τηλεοράσεις σε ένα 
δωμάτιο χωρίς να προκαλείται καμία 
παρεμβολή ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια.

Συμβατότητα με σύστημα κλήσης 
νοσοκόμου
Χάρη στη συμβατότητα με σύστημα κλήσης 
νοσοκόμου, οι τηλεοράσεις Philips 
Healthcare ενσωματώνονται πλήρως στον 
τομέα της υγείας, παρέχοντας όχι μόνο 
επιλογές ψυχαγωγίας για τον χρήστη/
ασθενή, αλλά και άνετη πρόσβαση για 
βοήθεια σε περίπτωση έκτακτων ιατρικών 
περιστατικών.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel
Το ενσωματωμένο Connectivity Panel 
επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν 
απρόσκοπτα τις προσωπικές τους 
συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να 
απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity 
Panel.

Σύνδεση ακουστικών
Αυτό το σύστημα ηχείων διαθέτει επιπλέον 
σύνδεση ακουστικών. Συνδέστε το δικό σας 
σετ ακουστικών για μια πιο προσωπική 
εμπειρία ακρόασης, όπου και αν βρίσκεστε.

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.
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Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: Τηλεόραση LED HD
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσες / 81 εκ. 
• Αναλογία Εικόνας: 16:9
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Φωτεινότητα: 300 cd/m²
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V)
• Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, 
Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz

• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 

60Hz
• Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 

1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG2/MPEG4, 

DVB-C MPEG2/MPEG4
• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Incredible Surround

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός USB: 1
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 

1
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή συστήματος

• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/
R, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), 
Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)

• Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Serial Xpress 
HealthCare, Είσοδος IR, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-
48, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω 
scart

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

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

• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη 
ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/
Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on 
Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, 

Χρονοδιακόπτης ύπνου
• Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: 
Συμβατότητα με Connectivity Panel, 
Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, 
Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, 
SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Πρόγραμμα 
περιήγησης και Εικόνες

• Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, 
EPG

• Ρολόι: Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας, Ξυπνητήρι

• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή 
πληροφόρησης προγράμματος

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: 
Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για 
αυτό και το επόμενο πρόγραμμα

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση σε 16:9, 
Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1409A/12 (RC6)
• Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, 
αντικλεπτική προστασία μπαταρίας

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης 
υλικολογισμικού μέσω RF

• Κλείδωμα ασφαλείας: Κλειδαριά Kensington

Υγεία
• Χειριστήριο: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης 
νοσοκόμου, Πολυτηλεχειριστήριο, SerialXpress 
Easy

• Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση 
κύριου ηχείου

• Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: USB
• Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη 

Codec:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV

• Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, 
WMA (v2 έως v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, 
PNG

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50/60Hz
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 25 W
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 37 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 

<0,3W
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα
• Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος: Και
• SmartPower Eco: Και

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 
727 x 442 x 87 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

727 x 490 x 185 χιλιοστά
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100 

x 100 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 5 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,7 κ.

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

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Tηλεχειριστήριο 
ρύθμισης 22AV8573/00, Εξωτερική μονάδα 
ρολογιού 22AV1120C, Τηλεχειριστήριο για 
τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H

•
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Προδιαγραφές
Επαγγελματική τηλεόραση LED
32" EasySuite LED, DVB-T/C MPEG 2/4

* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από τον τρόπο 
εφαρμογής που επιλέγεται

http://www.philips.com

