
 

 

Philips
Profesionálny LED LCD 
televízor

32" (81 cm) EasySuite
LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3016D
Urobte dojem na svojich hostí tým najúčinnejším spôsobom
Hotelový LED LCD televízor Philips
S týmto moderným a energeticky úsporným hotelovým LED LCD televízorom HD si 
môžete vychutnať všetky výhody digitálnej televízie. Vďaka tomuto profesionálnemu 
hotelovému televízoru vaši hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
• Úplné režimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Väznica
• Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
• Integrovaný panel pripojenia
• Uzamknutie inštalačného menu

Rozlišovanie skúseností hostí
• ThemeTV Lite umožňuje jednoduchú navigáciu v programoch
• Hotel Scenea prináša prispôsobené informácie a úvodný kanál
• Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluch

Udržateľné a bezpečné
• Nízka spotreba energie
• Zelené tlačidlo umožňuje hosťom ušetriť ešte viac energie
• Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie



 Kompatibilné so službou MyChoice
Služba MyChoice ponúka jednoduchý a 
finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť 
hosťom prémiové TV kanály. Súčasne 
zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré 
vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej 
investície do televízorov.

ThemeTV Lite
Funkcia ThemeTV Lite ponúka jednoduché 
používateľské rozhranie, ktoré hosťom 
umožňuje navigovaním v hosťovskej ponuke 
jednoducho vyhľadať kanály vlastnej krajiny, 
správy a informácie o hoteloch bez potreby 
interaktívneho zábavného systému.

Hotel Scenea
Funkcia Hotel Scenea umožňuje vybrať a uložiť 
v televízore obrázok, ktorý možno zobrazovať 
ako úvodný alebo informačný kanál.

Integrovaný panel pripojenia
Integrovaný panel pripojenia umožní vašim 
hosťom bez problémov pripojiť ich osobné 

zariadenia k vášmu televízoru bez potreby 
použitia externého pripájacieho panela.

Zelené tlačidlo
Zelené tlačidlo dáva hosťom možnosť ušetriť 
na televízore ešte viac energie – zvolí vyššie 
tlmenie podsvietenia alebo vypne obrazovku 
pri počúvaní rádia. Ďalší spôsob zníženia 
prevádzkových nákladov v hoteloch priamym 
prispením ich hostí.

Ekologický dizajn
Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým 
spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV 
značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v 
súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, 
ktoré sú zamerané na minimalizovanie 
celkového dopadu na životné prostredie 
prostredníctvom nižšej spotreby napájania, 
odstránením nebezpečných látok, nižšou 
hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou 
recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú 
tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. 
Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi 

preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy 
zintenzívniť požiare spôsobené externými 
zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

LED

Tento televízor s najmodernejšou 
technológiou podsvietenia diódami LED v sebe 
spája pútavý minimalistický dizajn s 
ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu 
všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo 
svojej kategórii. Navyše technológia 
podsvietenia LED neobsahuje žiadne 
nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si 
môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, 
vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, 
ako aj živé farby.

Zelený energetický štítok
Energetická trieda A
Spoločnosť Philips sa už dlhé roky aktívne 
usiluje o zníženie spotreby energie 
televízorov ako v zapnutom, tak aj v 
úspornom režime. Vďaka tejto snahe 
získala väčšina televízorov značky Philips v 
roku 2010 zelené energetické štítky 
Európskej únie. Čím tmavšia zelená, tým 
nižšia je spotreba energie v režime 
zapnutia, tým nižšie sú Vaše účty za 
elektrinu, a tým ohľaduplnejší je Váš 
prístup k životnému prostrediu.
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