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Najwyższa wydajność — Twoi goście będą pod wrażeniem

Telewizor LED LCD Philips dla hoteli
Ten nowoczesny i energooszczędny telewizor LED LCD HD dla hoteli pozwoli cieszyć
się wszystkimi zaletami telewizji cyfrowej. Twoi goście będą zachwyceni ciepłym
powitaniem i jakością odbioru.
Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• Wspaniałe obrazy na ekranie LED przy niskim poborze mocy
• Pełne tryby: hotelu, opieki medycznej i więzienia
• Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
• Zintegrowany panel połączeń
• Blokowanie menu instalacyjnego
Dla każdego coś miłego
• Funkcja ThemeTV Lite ułatwia przełączanie kanałów
• Funkcja Hotel Scenea zapewnia dostosowany kanał informacyjny i startowy
• Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
Trwałość i bezpieczeństwo
• Niskie zużycie energii
• Zielony przycisk umożliwia gościom zaoszczędzenie jeszcze większej ilości energii
• Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa
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Zalety
Zgodność z MyChoice
MyChoice w prosty i tani sposób oferuje
możliwość zaproponowania gościom
najlepszych kanałów telewizyjnych.
Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe
dochody na sfinansowanie początkowej
inwestycji w telewizor.
ThemeTV Lite
Funkcja ThemeTV Lite oferuje łatwy w
obsłudze interfejs użytkownika, który
umożliwia gościom nawigację w menu gości, co
zapewnia im łatwy sposób wyszukiwania
kanałów, programów informacyjnych ze
swojego kraju oraz informacji o hotelu, bez
konieczności stosowania systemów
interaktywnych.
Hotel Scenea
Funkcja Hotel Scenea umożliwia wybór
obrazów i zapisanie ich w telewizorze — mogą
one być wyświetlane jako kanał startowy lub
informacyjny.
Zintegrowany panel połączeń
Zintegrowany panel połączeń umożliwia
gościom łatwe podłączanie własnych urządzeń

do Twojego telewizora bez konieczności
korzystania z panelu zewnętrznego.

przeprowadzane przez służby pożarnicze,
telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Zielony przycisk
Dzięki Zielonemu przyciskowi goście mają
możliwość zaoszczędzenia jeszcze większej
ilości energii poprzez silniejsze przyciemnienie
podświetlenia lub wyłączenie ekranu podczas
słuchania radia. To kolejny sposób na
zmniejszenie kosztów prowadzenia hotelu
przy bezpośrednim zaangażowaniu gości.

LED

Konstrukcja przyjazna dla środowiska
Równowaga jest nieodłącznym elementem
działalności firmy Philips. Nasze telewizory
zostały zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign,
których celem jest zminimalizowanie
negatywnego wpływu na środowisko poprzez
niższe zużycie energii, wyeliminowanie
niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę
produktu, wydajniejsze opakowanie oraz
lepszy recykling. Telewizory firmy Philips
posiadają także specjalną obudowę z materiału
trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z
ogniem telewizory zwiększają natężenie
pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania

Ten telewizor, wyposażony w najbardziej
zaawansowaną technologię podświetlenia LED,
łączy w sobie atrakcyjny, minimalistyczny
wygląd i oszałamiającą jakość obrazu, a także
najniższe zużycie energii w swojej kategorii.
Ponadto technologia podświetlenia LED nie
wiąże się z zastosowaniem jakichkolwiek
niebezpiecznych materiałów. Dzięki temu
można cieszyć się niskim zużyciem energii,
wysoką jasnością, niesamowitym kontrastem,
ostrością i żywymi kolorami.

Ekologiczna etykieta energetyczna
Klasa energetyczna A
Firma Philips od wielu lat aktywnie pracuje
nad ograniczeniem zużycia energii w
swoich telewizorach, zarówno po ich
włączeniu, jak i w trybie gotowości. W
efekcie większość telewizorów firmy
Philips uzyskało etykietę energetyczną UE
w 2010 r. Im bardziej zielona etykieta, tym
mniejsze zużycie energii, niższe rachunki
za prąd i większa dbałość o środowisko.
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