
 

 

Philips
Professionelle LED-TV

32" EasySuite+
LED DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL3017D
Imponer dine gæster på en effektiv måde

med uovertruffen LED-teknologi
Den bedste TV-oplevelse i et tyndt og energibesparende LED-TV. Giv dine gæster 
mulighed for at købe kvalitetsindhold og benytte den nyeste fjernbetjeningsteknologi til 
problemfri installation.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
• MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
• SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse
• Integreret Connectivity Panel
• Fuld Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• SmartInfo giver opdaterede hoteloplysningssider selv offline
• ThemeTV Lite giver nem kanalnavigation
• Med hovedtelefonstik, hvis du vil lytte alene

Bæredygtig og sikker
• Lavt strømforbrug
• Med Grøn knap kan gæsterne spare endnu mere energi
• Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet



 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.

ThemeTV Lite
ThemeTV giver en avanceret 
brugergrænseflade, som giver gæsterne 
mulighed for at navigere i gæstemenuen og 
finde kanaler fra deres eget land, nyheder og 
hotelinformation uden brug af et interaktivt 
underholdningssystem.

Integreret Connectivity Panel
Det integrerede Connectivity Panel gør det 
nemt for dine gæster at tilslutte deres 
personlige enheder til dit TV uden et eksternt 
Connectivity Panel.

Grøn knap
Med Grøn knap kan gæsterne spare endnu 
mere energi på TV'et via dæmpet 
baggrundsbelysning eller ved at slukke for 
skærmen, når de hører radio. På denne måde 

kan hotellets driftsomkostninger reduceres, 
samtidig med, at gæsterne involveres direkte.

Miljøvenligt design
Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' 
måde at gøre forretning på. Philips-TV er 
designet og fremstillet i overensstemmelse 
med vores EcoDesign-principper, som har til 
formål at minimere den samlede indvirkning på 
miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse 
af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv 
emballage og større genanvendelighed. Philips-
TV har også et specielt kabinet fremstillet af 
brandhæmmende materiale. Uafhængige test 
udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle 
gange kan gøre brande, der er opstået som 
følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil 
Philips-TV ikke forværre branden.

Full HD LED-TV

Den mest avancerede LED-belysningsteknologi 
i dette Full HD LED-TV kombinerer 
iøjnefaldende, minimalistisk design med 
fremragende billedkvalitet og det laveste 
strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, 
at LED-belysningsteknologi ikke indeholder 

farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning 
kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, 
utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

SmartInstall
SmartInstall giver nem installation og 
vedligeholdelse af dine TV. Med et 
brugervenligt webværktøj kan du nu 
konfigurere og installere dine TV på afstand 
uden at gå ind på værelserne! Det sparer tid og 
gør, at dine gæster ikke forstyrres. SmartInstall 
klarer både opdatering af hoteloplysningssider 
og installation af nye kanaler.

SmartInfo
SmartInfo gør det muligt for dig at give dine 
gæster hotel- eller turistoplysninger via Hotel 
Info. Dine gæster har adgang til hotellets 
oplysningssider, som kan ændres regelmæssigt 
og nemt for at holde gæsterne opdateret med 
de seneste nyheder på hotellet.

Energi
Philips har i mange år arbejdet proaktivt for 
energieffektivitet. Resultatet er, at de fleste 
produkter fra Philips har fået tildelt grønne 
energimærker. Jo grønnere mærket er, jo 
lavere energiforbrug - og det betyder en lavere 
elregning for dig og en mindre påvirkning af 
miljøet.
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Vigtigste nyheder
Professionelle LED-TV
32" EasySuite+ LED DVB-T/C MPEG 2/4

Full HD
LED



PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), • Omgivende temperatur: 5-35°C
Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse: 32 tommer / 81 cm 
• Billedformat: 16:9
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Billedforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz 

Perfect Motion Rate
• Dynamisk skærmkontrast: 100.000:1
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
• Kabinetfarve: kabinet i sort højglans
• Display: LED Full HD

Understøttet skærmopløsning
• Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
• Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 

1920x1080p

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
• Digital TV: DVB-C MPEG-4*, DVB-C MPEG2*, 

DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren 

lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Tilslutningsmuligheder
• Antal HDMI-tilslutninger: 3
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, 

System-standby, Fjernbetjenings-pass-through, 
System-lydkontrol

• Andre tilslutninger: PC-indgang VGA + lydindgang 
L/R, Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), 
Digital lydudgang (koaksial), Hovedtelefonudgang, 
Højttalerudgang til badeværelse, Ethernet-LAN RJ-
45, IR out

• Antal AV-tilslutninger: 1
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-stik: 2
• HDMI-funktioner: Audio Return Channel

Komfort
• Nem installation: Plug and Play, Avanceret hotel-

tilstand, ATS (Automatic Tuning System), Digital 

Navngivning af automatisk programindstilling, 
Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via 
USB, Låsning af installationsmenu, Adgang til 
menuen Sikkerhed, Tastaturlås, Kloning af TV-
indstillinger via RF

• Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 
On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring, 
Grafisk brugergrænseflade, 1 kanaloversigt analog/
digital

• Komfort: Hotelgæst-funktioner, 
Velkomstmeddelelse, Startkanal, Begrænsning af 
lydstyrke, Sleep-timer

• Interaktive hotelfunktioner: Bloker automatisk 
kanalopdatering, MyChoice, ThemeTV Lite

• Fængselstilstand: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 

programguide, Now + Next EPG
• Skærmformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9, 

Filmudvidelse 16:9, WideScreen, Undertekst-
zoom, Super Zoom, Automatisk format-
omskiftning

• Fjernbetjeningstype: 22AV1108A (RC6)
• Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, 

batterityverisikring
• Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via 

USB, Firmwareopgradering via RF
• Andet udstyr: Kensington-lås
• Ur: Sleep-timer
• Urfunktioner: Synkroniseringstid via TXT/DVB

Healthcare
• Kontrol: Multifjernbetjening
• Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig 

hovedhøjttaler lydløs
• Sikkerhed: Kompatibel med kaldesystem for 

sygeplejersker, Dobbelt isoleret Klasse 2

Multimedieprogrammer
• Multimedietilslutning: USB
• Formater for videoafspilning: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containere: AVI, 
MKV, WMV9/VC1

• Formater for musikafspilning: MP3
• Formater for billedvisning: JPEG

Strøm
• Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
• Årligt energiforbrug: 54 kW-timer
• Standby-strømforbrug: <0,3 W
• Klasse for energimærke: A
• EU-energimærke - strøm: 37 W
• Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand, Slå 

billede fra (til radio)

Miljøspecifikationer
• Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
• Strømbesparelsestilstand
• SmartPower Eco

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 

744,2 x 457,3 x 42,9 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

744,2 x 497,3 x 185 mm
• Mål på kasse (B x H x D): 970 x 555 x 160 mm
• Vægt: 8,08 kg
• Produktvægt (+ holder): 9,63 kg
• Vægt inkl. emballage: 12,1 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 x 200 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til 

fjernbetjening, Netledning, Bordstander, 
Garantibevis

• Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 
22AV8573/00
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