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ilips Aurea HD Hospitality TV
Philips Aurea Hospitalty TV igazán egyedülálló vizuális élményt biztosít vendégei 
mára. Az interaktív TV lágy fényudvart képez a képernyőn látható színeknek 
gfelelően, tökéletesen új atmoszférát kialakítva a hotelszobában.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• MPEG4 HDTV vétel DVB-T és CI+ funkcióval rendelkező DVB-C tunerrel*
• Üdvözlő üzenet a képernyőn

Differenciált élmény a vendégeknek
• Aktív üvegkeretbe foglalt Ambilight Spectra érzéki fényudvarral
• 100 Hz-es Clear LCD technológia a mozgás rendívül éles megjelenítéshez (3 ms)
• Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p
• Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
• Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz

Legalacsonyabb üzemeltetési költség
• Beltéri egységgel kompatibilis
• Csatornabeállító menü zárolása
• USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében

Fenntartható és biztonságos
• Környezetbarát kialakítás és lángálló ház



 MPEG4 DVB-T/c CI+
A HDTV lehetővé teszi, hogy Ön külön beltéri 
egység használata nélkül is a lehető legjobb 
kép- és hangminőségben nézhet TV-t. A 
beépített, DVB-T és DVB-C jeleket, valamint 
az MPEG-2 és MPEG-4 formátumokat 
támogató tuner használatával lehetősége van 
nagyfelbontású TV programok megtekintésére 
kiváló minőségben. Továbbá, az Általános 
interfész plusznak (CI+) köszönhetően 
lehetősége van közvetlenül a TV-készülékén 
érzékelnie a páratlan nagyfelbontású tartalmak 
nyújtotta minőséget.

Üdvözlő üzenet
A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn 
üdvözlő üzenet jelenik meg

Ambilight Spectra
Az Ambilight Spectra érzéki fényudvara a kép 
fényét és hangulatát észrevétlenül kiterjeszti 
képernyőn túlra. A vizuális élmény varázslatos 
dimenziókkal gazdagodik, így teljesen 
elmerülhet a kép élvezetében. Az Aurea 
minőségi kialakítása a szélektől szélekig tartó 
kristályüveg előlapnak köszönhetően teljesen 
egyedülálló megjelenést biztosít. Az aktív keret 
a stílusos kialakítású tárgyból eleven, színekből 
és fényekből álló élménnyé alakul. A több mint 
250 LED lágy, többszínű fényudvarral burkolja 
körbe a képernyőt a falra vetülve.

100 Hz-es Clear LCD technológia

A 100 Hz-es Clear LCD rendkívül élesen 
jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás 

mellett is tiszta és élénk képet ad. A kétszeres 
képfrissítési funkció kiemelkedő, 100 Hz-es 
frissítési sebességet jelent. Ez a hagyományos 
LCD-hez képest kétszeresére növeli a 
mozgásvisszaadás pontosságát; a reakcióidő 3 
milliszekundum (észlelt élelmosódás-
szélességben mérve, BEW). Ez az egyedi 
Philips-technológia páratlanul magas szintre 
emeli az LCD-képernyőkön a mozgás 
megjelenítésének élességét.

Full HD LCD, 1920 x 1080p (PB)
A kijelző Full HD, azaz teljes nagyfelbontású. A 
csúcstechnológiát képviselő LCD technológia 
teljes, 1920 x 1080 nagyfelbontású, széles 
képernyős megjelenítésre képes. Ez a HD 
adásnál elérhető legnagyobb felbontás. Bármely 
formátumú nagyfelbontású bemenő jel esetén a 
lehető legjobb képminőséget teszi lehetővé. 
Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló 
színhűségű, progresszív pásztázású képet hoz 
létre. Élénk, borotvaéles képe hihetetlen 
vizuális élményt nyújt vendégei számára.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára
A TV-készülékhez stílusos távvezérlő tartozik, 
amelyet elsősorban vendéglátóhelyeken 
történő használatra terveztek. Az egyszerű 
használat érdekében a távvezérlő csak a 
leglényegesebb gombokkal és funkciókkal 
rendelkezik. Ezen kívül, az alacsony töltöttségi 
szint kijelzése, valamint az akkumulátoros 
lopásgátló funkciók járulnak hozzá a hatékony 
szállodai működtetéshez.

Kombinált csatornalista
Integrált csatornalista a digitális és az analóg 
csatornákhoz, amely lehetővé teszi a vendégek 
számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az 
analóg és a digitális csatornák között.

Beltéri egységgel kompatibilis
Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri 
egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a 
Serial Express Lite protokoll segítségével.

Csatornabeállító menü zárolása
Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a 
csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel 
a legnagyobb kényelmet biztosítja a 
vendégeknek, és kiküszöböli az 
újraprogramozási költségeket.

USB-másolás
Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és 
csatornabeállítás egyszerűen másolható másik 
TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k 
egyformán lesznek beállítva, és jelentősen 
csökken a telepítési idő és költség.

Környezetbarát kialakítás
A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének 
központi eleme. A Philips TV-készülékek 
tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: 
ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás 
csökkentése a kisebb áramfogyasztás 
eszközével, a felhasznált káros anyagok 
mértékének csökkentése, a kisebb súly, a 
hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb 
mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k 
háza lángálló anyagból készül. Független 
tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy 
míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve 
általában növelik a háztartásban kialakuló tűz 
intenzitását, a Philips TV-készülékek nem 
növelik azt.
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• Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL digitális)
Ambilight
• Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra, 

Automatikus adaptáció a videotartalomhoz
• Tompító funkció: Manuális és fényérzékelőn 

keresztül, 10 lépés Aurea Navigatorral
• Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

Kép/Kijelző
• Képformátum: Széles képernyő
• Fényerő: 500 cd/m²
• Dinamikus képernyőkontraszt: 80 000:1
• Válaszidő (tipikus): 1 (BEW-nek megf.) ms
• megtekintési szögtartomány: 176º (H) / 176º (V)
• Átlós képernyőméret: 40 hüvelyk / 102 cm 
• Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-

UXGA akt. mátrix
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Kép javítása: Perfect Pixel HD rendszer, 3/2 - 2/2 

mozgáslebontás, 3D színélesítés, Active Control + 
fényérzékelő, 100 Hz-es Clear LCD technológia, 
Fogazott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, 
1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz 
feldolgozás

• Képernyő minőségének javítása: 
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

• Színes készülékház: Precíziós króm és áttetsző

Támogatott képernyőfelbontás
• Számítógépes formátumok

Felbontás Frissítési sebesség
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformátumok
Felbontás Frissítési sebesség
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 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• TV rendszer: DVB COFDM 2K/8K

• Digitális TV: Földfelszíni DVB *, DVB-T MPEG4*, 
DVB-C MPEG4*

• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x15 W
• Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

beállítás, Digitális jelfeldolgozás, Dinamikus 
mélyhangkiemelés, Grafikus hangszínszabályzó, 
Smart Sound

• Hangrendszer: Virtual Dolby Digital, BBE

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 6
• Hangszóró típusok: 2 beépített mélynyomó, Dóm 

magashangszóró

Csatlakoztathatóság
• Scart csatlakozók száma: 2
• HDMI-csatlakozások száma: 4
• Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
• Ext 2 Scart: Audio B/J, RGB
• Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet
• Ext 4: HDMI 1.3
• Ext 5: HDMI 1.3
• Ext 6: HDMI 1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenlét
• Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, 

CVBS be, Audió B/J bemenet, Fejhallgató kimenet, 
USB

• Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobb 
audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), 
Általános interfész

• Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress 
interfész, USB2.0

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-

beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), 
Automatikus hangolási rendszer (ATS), 
Automatikus csatornabeállítás, PLL digitális 
hangolás, Plug & Play, TV-beállítások másolása USB-
n keresztül, Finomhangolás, Csatornabeállító menü 
zárolása, Billentyűzár feloldása, Programnév, 
Biztonságos menü-hozzáférés

• Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-
beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen 
Display, Programlista, 1 csatornalista (analóg, 
• Elektronikus programfüzet: Mostani + következő 
EPG

• Kép a képben: Szöveges kettős képernyő
• Távvezérlő típusa: RC4491
• Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus 

formátum, Film széthúzása,14:9, Film 
széthúzása,16:9, Felirat és fejléc-szöveg váltás, 
Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő, 
átméretezés nélkül (1080p, pontonként)

• Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
• Fejlesztett Teletext: Kedvenc programok, 

Műsorinformációs vonal
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware, Teljes TV-szoftver helyi frissítése
• Multimédiás: Digitális médiaolvasó (böngésző), 

USB autobreak-in
• Kényelem: Automatikus bekapcsolás, 

Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, 
Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB
• Lejátszási formátumok: MP3, Diafájlok (.alb), JPEG 

állóképek, MPEG1, MPEG2

Tápellátás
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
• Tápellátás: AC 220 - 240 V +/- 10%
• Áramfogyasztás: 223 (tbc) W
• Készenléti fogyasztás: 0,15 W

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

1004 x 645 x 111 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 

1004 x 712 x 201 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 34,7 kg
• Termék tömege: 30,6 kg
• Termék tömege (+állvány): 33,5 kg
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

1092 x 845 x 300 mm
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 300 x 300 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Elforgatható asztali állvány, 

Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Elemek a 
távvezérlőhöz, Garancialevél

• Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő 
beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/
10)

•
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* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos 
információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.
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