
 

 

Philips
Televizor LCD profesional

EasySuite de 32"
LCD MPEG 2/4 DVB-T

32HFL3232D
Perfect pentru oaspeţii dvs.

Televizor LCD Philips pentru industria hotelieră
Cu acest televizor LCD, modern şi economic, destinat industriei hoteliere, vă veţi bucura 
de avantajele televiziunii digitale. Oaspeţii dvs. se vor bucura de o primire călduroasă şi 
de o experienţă de vizionare excelentă cu acest televizor hotelier profesional.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Ecran LCD Full HD, cu o rezoluţie de 1920x1080p
• Panou de conectivitate integrat
• Blocarea meniului de instalare
• Mesaj de întâmpinare pe ecran
• Canal cu pornire programabilă
• O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale

Diferenţierea experienţei oaspeţilor
• EPG și listă de canale avansate
• Limitarea volumului
• Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
• Bucuraţi-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB

Viabil și sigur
• Consum redus de energie
• Design ecologic și carcasă ignifugă



 Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli

Acest ecran LCD Full HD are o rezoluţie 
panoramică de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea 
mai ridicată rezoluţie care poate fi obţinută din 
surse HD, pentru o calitate ireproșabilă a 
imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile 
viitoare, acceptând semnal 1080p din orice 
sursă, inclusiv din cele mai noi console de 
jocuri HD și Blu-Ray. Procesarea semnalului 
este mult îmbunătăţită, pentru a accepta o 
calitate a semnalului și o rezoluţie mult mai 
ridicate. Imaginile rezultate în urma scanării 
progresive sunt complet lipsite de scintilaţii, cu 
luminozitate mare și contrast optim.

Panou de conectivitate integrat
Panoul de conectivitate integrat le permite 
oaspeţilor dvs. să își conecteze perfect 
dispozitivele personale la televizorul dvs., fără 
a fi necesar niciun panou de conectivitate 
extern.

Mesaj de întâmpinare
Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare 
dată când este pornit televizorul.

Design ecologic
Viabilitatea este parte integrantă din concepţia 
Philips asupra activităţilor sale. Televizoarele 
Philips sunt proiectate și produse conform 
principiilor noastre de Design Ecologic 
orientate către minimizarea impactului general 
asupra mediului, prin diminuarea consumului 
de energie, îndepărtarea substanţelor 
periculoase, micșorarea greutăţii, ambalarea 
mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De 
asemenea, televizoarele Philips au o carcasă 
specială, confecţionată dintr-un material 
ignifug. Testele independente realizate de 
pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele 
pot intensifica uneori incendiile provocate de 
surse externe, televizoarele Philips nu 
contribuie la propagarea acestora.

USB pentru redarea fotografiilor și a 
muzicii

Conectorul USB vă permite să accesaţi 
fotografii jpeg și muzică în format mp3 de pe 
majoritatea stickurilor USB (dispozitive de 
memorie din clasa USB). Introduceţi USB-ul în 
slotul din partea laterală a televizorului și 
accesaţi-vă fotografiile sau fișierele muzicale 
utilizând browserul ușor de conţinut de pe 
ecran. Acum, puteţi vizualiza și partaja cu 
ușurinţă fotografiile și muzica.

Canal cu pornire programabilă
Perfect pentru difuzarea în interior a 
reclamelor sau a canalelor de informaţii, 
permiţând afișarea unui canal predefinit la 
pornirea televizorului.

EPG și listă de canale avansate
EPG-ul și lista de canale atractive includ 
butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, 
pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

Caracteristici pentru industria 
hotelieră
Toate televizoarele Philips pentru 
industria hotelieră sunt confecţionate 
special pentru industria hotelieră, detenţie 
și medii de îngrijire a sănătăţii. 
Caracteristicile speciale includ limitarea 
volumului, blocarea meniului, clonarea și o 
telecomandă specială.
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• Număr de canale presetate: 999
Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: Ecran lat
• Luminozitate: 400 cd/m²
• Timp de răspuns (uzual): 5 ms
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V)
• Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm 
• Tip ecran: LCD cu matrice activă, Full HD, W-

UXGA
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, 
Control activ, Caracteristici superioare culoare, 
Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, 
Îmbunătăţire dinamică a contrastului, Ajustare 
definiţie, Reducere 2D/3D a zgomotului, Procesare 
1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

• Contrast dinamic al ecranului: 100000:1
• Raport de luminanţă de vârf: 74 %

Rezoluţie de afișare acceptată
• Formate pentru calculator

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 720  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Formate video
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
• Caracteristici superioare sunet: Echilibrare 

automată a volumului, Incredible Surround, Smart 
Sound, Control înalte și joase

• Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Confort
• Ceas: Cronometru oprire
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Memorare 
automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & 
Play, Mod avansat Hotel, Clonare a setărilor TV 
prin USB, Blocarea meniului de instalare, Blocarea 
tastaturii, Acces la meniul de securitate

• Ușurinţă în utilizare: Regl. automată volum AVL, 
On Screen Display, Control lateral, 1 listă de 
canale analogică/digitală, Interfaţă grafică pentru 
utilizator, Listă de programe

• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 
programe (8 zile), Ghid electronic de programe 
Now + Next

• Telecomandă: Televizor, protecţie antifurt pentru 
baterie, detectare a descărcării bateriei

• Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Super 
zoom, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, 
Zoom subtitrare, Ecran lat

• Teletext: Smart Text (1000 pagini)
• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep, 

Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de 
întâmpinare

• Upgrade al firmware-ului: Firmware cu posibilitate 
de upgrade prin RF, Firmware actualizabil prin USB

• Funcţii hoteliere interactive: Blocarea actualizării 
automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft 
prin legătură radio

• Alte avantaje: Blocare Kensington
• Tip telecomandă: 22AV1104B (RC6)
• Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie 

de informaţii program

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), 

Imagini statice JPEG

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: NTSC, SECAM, PAL
• TV digital: DVB-T MPEG4
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS
• Număr de mufe SCART: 2
• Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D
• HDMI 1: HDMI v1.3
• Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare 

CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști, USB 2.0
• Alte conexiuni: Intrare audio PC, intrare PC VGA, 

Ieșire SP/DIF (coaxial), Interfaţă comună
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby
• Număr de conexiuni HDMI: 2

Alimentare
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V, 50 Hz
• Consum (tipic): 105 W
• Consum în standby: 0,23 W
• Consum anual de energie: 123 kW·h
• Conţinut de mercur: 42 mg
• Prezenţa plumbului: Da*

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 796 x 508,3 x 93 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

796 x 556 x 220 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 12,8 kg
• Greutate produs: 8,3 kg
• Greutate produs (+ stativ): 9,4 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

1026 x 610 x 160 mm
• Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de 

alimentare, Certificat de garanţie, Telecomandă, 
Baterii pentru telecomandă

• Accesorii opţionale: Configurare 22AV8573/00 de 
la distanţă, Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/
10

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Consum redus în regim standby
• Siguranţă: Carcasă ignifugă
• SmartPower Eco

Asistenţă medicală
• Confort: Ieșire căști
• Siguranţă: Clasa II izolaţie dublă

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
•
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