
 

 

Philips
TV til hotelbranchen

32" EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011T
Gør indtryk på dine gæster

med et smartere TV til hotelbranchen
Send det rette budskab til dine gæster med fremragende billedkvalitet og muligheden for 
at vise brandede, interaktive hotelsider.

Tag styringen med CMND
• CMND & Control: Ubesværet styring af dine TV-apparater
• CMND & Create: Viser de oplysninger, du ønsker, når du ønsker det

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Serial Xpress Protocol til interaktive systemer
• MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
• SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider
• Hils på dine gæster med en velkomstside, der kan tilpasses den enkelte gæst
• Fuld Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand
• Låsning af installationsmenu

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• Planlæg, hvad du vil, når du vil
• Med hovedtelefonstik, hvis du vil lytte alene
• Kompatibilitet med kaldesystem for sygeplejersker optimeret til sundhedssektoren
• Visning af ur på skærmen som service for gæsten



 CMND & Control

CMND & Control giver mulighed for 
fjernkonfiguration og -installation af dine TV-
apparater fra et centralt sted uden at skulle ind 
på værelserne. Opdater og administrer alle 
skærmene med minimalt besvær, alt sammen 
uden at forstyrre gæsterne.

CMND & Create

CMND & Create giver dig mulighed for at 
levere de oplysninger, du ønsker, når du 
ønsker det. Indholdsstyringsmodulet i CMND 
gør det nemt at oprette og distribuere 
interaktive, brandede hotelwebsteder. Tilpas 
dine TV-apparater, så de giver gæsterne de 
mest opdaterede oplysninger om hotellets 
nyeste tiltag, alt sammen i realtid.

Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand
Alle nødvendige funktioner til professionel 
brug i miljøer, der kræver mere end din stue. 
Fra lydstyrke og menulåsning til mere 
omfattende materialetest, energibesparelse, 
tyverisikringsfjernbetjeninger og dedikerede 

sundheds- og fængselsfunktioner er der 
mulighed for anvendelse på nichemarkeder.

Kompatibel med MyChoice

MyChoice giver en enkel og billig metode til at 
tilbyde dine gæster kvalitets-TV-kanaler. 
Samtidig får du en ekstra indtægtskilde, der 
dækker din oprindelige TV-investering.

Visning af ur på skærmen
Med vores nye skærmur kan gæsterne nemt få 
vist det aktuelle klokkeslæt. Med et tryk på en 
knap vises uret på TV-skærmen og kombinerer 
forbedret visning med formindsket 
strømforbrug.

Planlægger
Vis, hvad du vil, når du vil med den indbyggede 
planlægger. Programmér op til 7 forskellige 
tidsplaner for at se præcis den type indhold, du 
ønsker. Gentag hver dag, eller indstil den til 
bestemte dage, f.eks. i weekenden – du 
bestemmer!

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.

SmartInfo
SmartInfo gør det muligt for dig at videregive 
hotel- eller turistoplysninger til dine gæster via 
SmartUI. Dine gæster har adgang til dette 
interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke 
er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan 
ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for 
at holde gæsterne opdateret med de seneste 
nyheder på dit hotel.

Serial Xpress Protocol (SXP)
TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-
top-bokse fra alle de store interaktive 
systemudbydere via Serial Xpress Protocol 
(SXP).
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Vigtigste nyheder
TV til hotelbranchen
32" EasySuite DVB-T2/T/C HEVC



grænseflade • Multimedietilslutning: USB
Billede/display
• Display: LED HD-TV
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 80 cm 
• Billedformat: 16:9
• Panelopløsning: 1366 × 768p
• Lysstyrke: 280 cd/m²
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
• Billedforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect 

Motion Rate

Audio (Lyd)
• Lydudgangseffekt: 16 (2 x 8) W
• Højttalere: 2,0, Nedadrettede
• Højttalerudgang til badeværelse: 1,5 W mono, 8 

ohm
• Lydfunktioner: AVL, Incredible Surround, Dolby 

MS10

Design
• Farve: Sort

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (op til 1080 

p60)
• Analogt TV: PAL
• Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Tilslutningsmuligheder bagpå
• Antenne: IEC-75
• HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2, ARC
• HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
• USB1: USB 2.0
• Digital lydudgang: Optisk
• DVI-lydindgang: Mini-jackstik
• AV-indgang: CVBS deles med YPbPr
• Komponent: YPbPr + V/H phono
• Ekstern styring: RJ-48
• Højttalerudgang til badeværelse: Mini-jackstik

Tilslutningsmuligheder i siden
• Almindeligt brugergrænsefladestik: CI+ 1.3
• HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2
• USB2: USB 3.0
• Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik

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

System-standby, Fjernbetjeningsgennemgang, 
System-lydkontrol

• RJ48: IR-indgang/udgang, Serial Xpress™-

Funktioner
• Digitale tjenester: 8d EPG, Nu og næste, MHEG, 

Tekst-TV
• Brugervenlig: Billedtype, Lydtype, Billedformat, 

Særskilt justering af lydstyrken
• Lokal styring: Joystick

Hotelfunktioner
• Hotel-tilstand: Joysticklås, Menulås, 

Installationsmenulås, Begrænsning af lydstyrke
• Fængselstilstand: Høj sikkerhedstilstand, TXT/

MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster
• SmartInfo: HTML5-browser, Interaktive 

skabeloner, Billeddiasshow
• CMND opret og kontrollér: Offline 

kanalredigeringsprogram, Offline 
indstillingsredigeringsprogram, Fjernbetjening via 
RF, Indholdsoprettelse

• Dit varemærke: SmartInfo, Velkomstlogo
• Indtægtsgenerering: MyChoice
• Kloning og firmwareopdatering: Instant Initial 

Cloning, Via USB/RF
• Timer: Planlægger (7x), Sleep-timer, Vækkealarm, 

Vækning via kanal, Vækningslyde
• Ur: Ur i standbytilstand, Fjernbetjeningsknap, der 

giver lys i mørket, Ur på skærmen, Eksternt ur, 
ekstraudstyr

• Kanaler: Kombineret liste, Temalister, Offline 
kanalredigeringsprogram

• Interaktiv DRM: VSecure
• Kontrol: Bloker automatisk kanalopdatering, Serial 

Xpress-protokol, JSON API til JAPIT-betjening af 
TV'et

• Styrkekontrol: Grøn/hurtig start
• Tænd-styring: Kanal, Funktion, Billedtype, 

Billedformat, Lydtype, Lydstyrke, Menusprog
• Fjernbetjening: Forberedt til kabelbindere, 

Registrering af lavt batteriniveau, Lås til 
fjernbetjeningens batteridæksel

• Tyverisikret: Batterityverisikring, Kensington lås

Healthcare-funktioner
• Kontrol: Multifjernbetjening, Fjernbetjening, der 

kan anvendes i sundhedsvæsenet, Kompatibel med 
kaldesystem for sygeplejersker

• Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig 
hovedhøjttaler lydløs

• Sikkerhed: Dobbeltisolering, klasse II, 
Brandhæmmende

Multimedie
• Understøttet videoafspilning: Formater: H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, Containere: AVI, MKV, MP4, MPG, 
TS, WMV, HEVC

• Understøttede undertekstformater: SRT, ASS, 
SMI, SSA SUB, TXT

• Understøttede musikformater: MP3, AAC, WAV, 
WMA (v2 op til v9.2)

• Understøttede billedformater: BMP, JPG, PNG, 
GIF

• Understøttet videoopløsning på USB: Op til 1920 x 
1080p ved 60 Hz

Tilbehør
• Inklusive: Bordstander, 2 x AAA-batteri, 

Garantibevis, Brochure med oplysninger om 
juridiske forhold og sikkerhed, Netledning, 
Fjernbetjening 22AV1503A/12

• Ekstra tilbehør: Eksternt ur 22AV1120C/00, 
Fjernbetjening 22AV1109H/12 til 
sundhedsvæsenet, Opsætning af fjernbetjening 
22AV9573A/12

Strøm
• Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
• Klasse for energimærke: A+
• EU-energimærke - strøm: 31 W
• Årligt energiforbrug: 45 kW-timer
• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand
• Omgivende temperatur: 0°C til 40°C

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 727 x 425 x 64/77 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

727 x 490 x 186 mm
• Produktvægt: 5 kg
• Produktvægt (+ stand): 5,7 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: M4, 100 x 100 

mm
•
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Specifikationer
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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.

http://www.philips.com

