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owe doświadczenie oglądania telewizji
elewizor hotelowy Philips Ambilight HD
n wyjątkowy telewizor hotelowy Philips Ambilight na pewno sprawi gościom 
zyjemność. Wyjątkowy efekt oświetlenia Ambilight wokół telewizora dostarczy 
zrównanych i bardziej relaksujących wrażeń wizualnych.

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy
• Odbiór MPEG4 HDTV przez tuner DVB-T i tuner kablowy DVB z obsługą standardu CI+*
• Komunikat powitalny na ekranie

Dla każdego coś miłego
• Ambilight 2 Channel
• Ekran Clear LCD 100 Hz zapewniający niezwykłą ostrość ruchomego obrazu (3 ms)
• Ekran LCD Full HD 1920x1080p
• Prosty w użyciu hotelowy pilot zdalnego sterowania
• Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych

Korzystne koszty eksploatacji
• Zgodność z dekoderami
• Blokowanie menu instalacyjnego
• Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację

Trwałość i bezpieczeństwo
• Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa



 MPEG4 DVB-T/c CI+
Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) 
umożliwia oglądanie programów telewizyjnych 
z zachowaniem najwyższej możliwej jakości 
obrazu i dźwięku, bez korzystania z 
dodatkowego dekodera. Dzięki zastosowaniu 
wbudowanego tunera z obsługą sygnału DVB-T 
i DVB-C zarówno dla formatów MPEG-2, jak i 
MPEG-4, mogą Państwo cieszyć się telewizją 
wysokiej rozdzielczości w niespotykanej 
jakości. Co więcej, obsługa standardu 
Common Interface Plus (CI+) pozwala 
skorzystać z dodatkowej zawartości HD 
bezpośrednio na ekranie telewizora.

Komunikat powitalny
Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany 
jest komunikat powitalny.

Ambilight 2 Channel
Funkcja Ambilight w znaczący sposób zwiększa 
wrażenia podczas oglądania, generując 
odpowiednie podświetlenie otoczenia, które 
doskonale uzupełnia kolory i intensywność 
oświetlenia wyświetlanego obrazu. Funkcja ta 
dodaje filmom nowego wymiaru, całkowicie 
otaczając Cię akcją. Tak stworzona aura 
sprawia, że oglądanie jest bardziej komfortowe 
i poprawia percepcję szczegółów obrazu, 
kontrastu i koloru. Ambilight automatycznie i 
niezależnie dostosowuje kolor emitowanego 
podświetlenia do obrazu zmieniającego się na 
ekranie.

Ekran Clear LCD 100 Hz

Ekran Clear LCD 100 Hz zapewnia 
niespotykaną ostrość ruchomego obrazu, 

zachowując bogate i żywe kolory nawet 
podczas szybkich zwrotów akcji. Funkcja 
Double Frame Rate Insertion oraz 
częstotliwość odświeżania obrazu 100 Hz 
sprawia, że obraz odznacza się zwiększoną 
ostrością odtwarzanego ruchu — ponad 
dwukrotnie wyższą od standardowych 
ekranów LCD. Osiągnięty w ten sposób czas 
reakcji 3 milisekund (pomiar Perceived Blur-
Edge-Width; BEW) dowodzi, że unikalna 
technologia firmy Philips wkracza na nowy, 
niedościgniony poziom jakości obrazu.

Ekran LCD HD 1920 x 1080 p (PB)
Rozdzielczość tego wyświetlacza jest określana 
zwrotem Full HD. Najnowocześniejsza 
technologia ekranów LCD umożliwia 
osiągnięcie pełnej rozdzielczości 
panoramicznej standardu high-definition 
1920 x 1080 pikseli. Jest to największa 
rozdzielczość, z jaką może odbywać się 
transmisja HD. Umożliwia ona uzyskanie 
najwyższej jakości obrazu z dowolnego sygnału 
wejściowego w formacie HD. Pozwala również 
na osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, 
optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. 
Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia gości w 
czasie oglądania.

Hotelowy pilot zdalnego sterowania
Ten telewizor jest wyposażony w stylowy pilot 
zdalnego sterowania, zaprojektowany 
specjalnie do zastosowań hotelowych. Aby 
zapewnić gościom prostotę usługi, 
wyposażono go jedynie w podstawowe 
przyciski i funkcje. Wskaźnik niskiego stanu 
baterii i zabezpieczenia przed kradzieżą 
stanowią przydatne funkcje w codziennej pracy 
hotelu.

Jedna zbiorcza lista kanałów
Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i 
cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne 
przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami 
kanałów.

Zgodność z dekoderami
Ten telewizor hotelowy można podłączyć do 
dekodera. Umożliwia on także włączanie przez 
przewód Scart oraz protokół Serial Express 
Lite.

Blokowanie menu instalacyjnego
Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i 
konfiguracji przed nieautoryzowanym 
dostępem, co zapewnia gościom najwyższy 
stopień wygody i pozwala uniknąć 
niepotrzebnych kosztów związanych z 
przeprogramowaniem.

Klonowanie ustawień przez złącze USB
Umożliwia proste kopiowanie wszystkich 
zaprogramowanych kanałów i ustawień z 
jednego telewizora do innych w czasie 
krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia 
jednakowe ustawienia w różnych telewizorach 
oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

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 
przeprowadzane przez służby pożarnicze, 
telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.
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Zalety
Profesjonalny telewizor LCD
37" Ambilight LCD DVB-T/C MPEG4*



(IEC75) Elektroniczny program na bieżący i następny dzień, 
Ambilight
• Funkcja ściemniania: Ręczna i za pomocą czujnika 
światła

• System oświetlenia Ambilight: Kolorowa dioda 
LED

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: Panoramiczny
• Jasność: 500 cd/m²
• Dynamiczny kontrast ekranu: 80000:1
• Czas odpowiedzi (typowy): 3 ms
• Kąt widzenia: 176º (poz.) / 176º (pion.)
• Długość przekątnej ekranu: 37 cale / 94 cm 
• Typ ekranu: Ekran LCD HD z aktywną matrycą W-

UXGA
• Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
• Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 

pull down, Filtr grzebieniowy 3D, Funkcja Active 
Control z czujnikiem oświetlenia, Cyfrowa 
redukcja szumów (DNR), Dynamiczna poprawa 
kontrastu, Luminance Transient Improver, 
Skanowanie progresywne, Redukcja szumów 2D/
3D, HD Natural Motion

• Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką 
przeciwodblaskową

• Przetwarzanie kolorów: 4 biliony kolorów (RGB 
14 bitów)

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza
• Formaty komputerowe

Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 1024  60 Hz
1360 x 768  60 Hz
1600 x 1200  60 Hz

• Formaty wideo
Rozdzielczość Częstotliwość odświeżania
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów, koncentryczne 

• System TV: DVB COFDM 2K/8K
• Odtwarzanie wideo: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround
• System dźwięku: Nicam Stereo

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń
• Liczba złącz Scart: 2
• Liczba połączeń HDMI: 4
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, RGB
• Złącze Ext 2 Scart: RGB, Złącze audio L/P
• Złącze Ext 3: YPbPr, Wejście audio L/P
• Złącza z przodu/z boku: Wejście HDMI v1.3, 

Wejście S-video, Wejście CVBS, Wejście audio L/
P, Wyjście na słuchawki, USB

• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 
Wejście audio PC, PC-In VGA, Wyjście S/PDIF 
(koncentryczne), Moduł CI

• HDMI 1: Wejście HDMI v1.3
• HDMI 2: Wejście HDMI v1.3
• HDMI 3: Wejście HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości
• Funkcje dotyczące połączeń: Szybka kontrola w 

pętli podczerwienią, Interfejs Serial Xpress, USB 
2.0

Udogodnienia
• Zegar: Wyłącznik czasowy
• Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, 

Automat. instalacja kanałów (ACI), System 
automat. strojenia (ATS), Automatyczne 
programowanie Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa 
pętla strojenia PLL, Plug & Play, Klonowanie 
ustawień telewizora przez złącze USB, Blokowanie 
menu instalacyjnego, Blokada klawiatury, Nazwa 
programu, Zabezpieczenie dostępu do menu

• Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności 
(AVL), Lista programów, 1 lista kanałów 
analogowych i cyfrowych

• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 
Elektroniczny program na 8 dni
• Ustawienia formatu ekranu: Automatyczne 

wybieranie formatu, Format filmowy 16:9, Duże 
powiększenie, Panoramiczny, nieskalowany 
(rozdzielczość 1080p)

• Telegazeta: Telegazeta Smart Text (1000 stron)
• Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 

Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Lokalna aktualizacja oprogramowania telewizora

• Pilot zdalnego sterowania: Wzm., DVD, DVD-R, 
Zestaw kina domowego, TV satelitarna, Dekoder, 
Telewizory, Uniwersalna

• Wygoda użytkowania: Automatyczne włączanie, 
Funkcje hotelowe, Wyłącznik czasowy, Kanał 
początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat 
powitalny

Zastosowania multimedialne
• Połączenia multimedialne: USB
• Formaty odtwarzania: MP3, Zdjęcia w formacie 

JPEG, MPEG1, MPEG2

Zasilanie
• Temperatura otoczenia: 5°C do 35°C
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz
• Pobór mocy: 140 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,15 W

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

886 x 542 x 88 mm
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

886 x 598 x 260 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 21,5 kg
• Waga produktu: 14 kg
• Waga produktu (z podstawą): 16,5 kg
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

1111 x 644 x 265 mm
• Kolorowa obudowa: Błyszczące, czarne 

wykończenie z przodu i czarna obudowa
• Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 200 

x 200 mm

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Obracana podstawa 

stołowa, Przewód zasilający, Pilot zdalnego 
sterowania, Baterie do pilota zdalnego sterowania, 
Broszura gwarancyjna

• Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot 
RC2573GR, Wspornik naścienny (odchylany) 
22AV3200/10

•
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