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Udělejte na hosty co největší dojem
Televizor LED LCD Philips Hospitality
S tímto moderním televizorem HD LED LCD Hospitality s nízkou spotřebou si můžete
užít všechny výhody digitální televize. Vaši hosté si mohou s tímto profesionálním
hotelovým televizorem vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování.
Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
• Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
• Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
• Integrovaný připojovací panel
• Uzamčení nabídky pro instalaci
Pestrost zážitků pro hosty
• ThemeTV Lite umožňuje snadné procházení kanály
• Díky funkci Hotel Scenea přizpůsobíte informace a úvodní obrazovku
• Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
Trvalý a bezpečný
• Nízká spotřeba energie
• Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie
• Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření
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Přednosti
Kompatibilní s funkcí MyChoice
Funkce MyChoice představuje jednoduchý
způsob s nízkými náklady, jak hostům
zpřístupnit placené televizní kanály. Současně
průběžně přináší dodatečné příjmy, které
umožňují umořit vaši počáteční investici do
televizoru.
ThemeTV Lite
Funkce ThemeTV Lite nabízí jednoduché
uživatelské rozhraní, které hostům nabízí
možnost procházet nabídku pro hosty a najít si
snadno a bez potřeby interaktivního zábavného
systému kanály z vlastní země, zprávy a
informace o hotelu.
Hotel Scenea
Funkce Hotel Scenea umožňuje vybrat a uložit
v televizoru obrázek, který je možné použít
jako úvodní obrazovku a pro info kanál.
Integrovaný připojovací panel
Integrovaný připojovací panel umožňuje
hostům bezproblémově připojovat

k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti
použít externí připojovací panel.
Zelené tlačítko
Hosté mohou při používání televizoru ušetřit
ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které
více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku,
pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob,
jak snížit provozní náklady hotelu přímým
zapojením hostů.
Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou
součástí toho, jak společnost Philips přistupuje
k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy
a vyráběny podle našich principů EcoDesign,
které jsou zaměřeny na snižování celkového
dopadu na životní prostředí snižováním
spotřeby, odstraněním nebezpečných látek,
snížením hmotnosti, efektivnějším balením a
lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají
též speciální kryt z materiálu, který omezuje
oheň. Nezávislé testy provedené službami
požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné

televizory po styku s plameny mohou požár
v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření
ohně nepřispívají.
LED

Nejpokročilejší světelná technologie LED
v tomto televizoru kombinuje atraktivní
minimalistický design s úžasnou kvalitou
obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve
své kategorii. Navíc světelná technologie LED
neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky
podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou
spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný
kontrast a ostrost i živé barvy.

Zelený energetický štítek
Energetická třída A
Společnost Philips dlouhodobě usilovala o
snižování spotřeby energie svých
televizorů, a to jak v zapnutém stavu, tak
v pohotovostním režimu. Většina
televizorů Philips proto v roce 2010
splnila nároky na zelený energetický štítek
EU. Odstín štítku vyjadřuje míru šetrnosti
k životnímu prostředí; čím je nálepka
zelenější, tím nižší je spotřeba energie
v zapnutém stavu a stejně tak jsou nižší
vaše účty za energii.
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