
 

 

Philips
Professionelle LED-TV

42" MediaSuite
LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL5007D
Bare opret forbindelse

med Smart TV og IP-systemintegration
Med dette energibesparende LCD-TV til hoteller får du glæde af alle fordelene ved interaktivt 
TV og de bedste funktioner til hoteller. Opret forbindelse mellem TV'et og et system, du 
vælger, for den bedste visningsoplevelse og en omkostningsbesparende løsning.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
• Integreret IPTV-system for optimal brugerdefineret interaktivitet
• Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
• SmartInstall for nem fjerninstallation og -vedligeholdelse
• MyChoice-kompatibilitet giver faste indtægter
• VSecure til indholdsbeskyttelse via IP og RF
• Serial Xpress Protocol til interaktive systemer

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• Smart TV-apps med mange dedikerede tjenester til hotelbranchen
• Sikker SimplyShare til streaming af film og musik til dit TV
• SmartInfo giver opdaterede, interaktive hoteloplysningssider
• Integreret visning af ur med vækkeur og meddelelsesalarm

Bæredygtig og sikker
• Lavt strømforbrug



 Serial Xpress Protocol (SXP)
TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-
top-bokse fra alle de store interaktive 
systemudbydere via Serial Xpress Protocol 
(SXP).

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.

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.

VSecure via IP og RF
For at kunne vise det bedste HD-indhold til 
gæsten kræver indholdsindustrien strenge 
sikkerhedsforanstaltninger. Philips har udviklet 
VSecure via RF og IP (Marlin og Windows 
DRM) til indholdsbeskyttelse på dit hotel-TV.

Integreret IPTV
Spar penge, og undgå rod. Med vores nye 
Smart TV kan du opbygge dit hotelsystem 
direkte på TV'et. Interaktive kanaler, video-on-
demand, interaktive hotelmenuer og 
oplysninger samt onlinebestillingssystemer er 
alt sammen muligt uden en ekstern boks 
tilsluttet til TV'et. Udover levering af indhold 
via koaksiale TV-kabler, kan du nu også bruge 
din internetforbindelse til at levere TV-kanaler 
eller VOD direkte til TV'et. Vores 
partnernetværk kan sørge for, at du får den 
brugerdefinerede portal, du ønsker.

SmartInfo
SmartInfo gør det muligt for dig at videregive 
hotel- eller turistoplysninger til dine gæster via 
SmartUI. Dine gæster har adgang til dette 
interaktive hotelwebsted, selv når TV'et ikke 
er tilsluttet til intranet eller internet. Du kan 
ændre oplysningerne regelmæssigt og nemt for 
at holde gæsterne opdateret med de seneste 
nyheder på dit hotel.

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.

Sikker SimplyShare
Sikker SimplyShare giver dine kunder frihed til 
at nyde deres indhold på det store TV trådløst 
og uden besvær. Vores åbne system 
understøtter både iOS og Android, og vi 
udvider hele tiden vores kompatibilitet. Vores 
sikre deling gør dette DLNA-baserede system 
beskyttet, så dine gæster ikke forstyrres af 

andre. Billeder, film, musik - det hele kan deles 
og nydes via SimplyShare på TV'et!

Smart TV-apps
Philips Smart TV-apps består af et stadigt 
stigende udvalg af programmer, lige fra 
YouTube til sociale netværks-apps og mange 
flere. Den dedikerede version er skræddersyet 
til brug i hotelbranchen og har flere fordele, 
f.eks. sikrer den, at gæsternes oplysninger 
slettes efter brug, og du kan undgå, at ulovligt 
indhold skader din virksomhed. Gæsterne kan 
også bruge apps og TV-tjenester fra deres 
hjemland, hvilket gør Smart TV-apps førende 
inden for underholdning.

Integreret Wi-Fi
Med integreret Wi-Fi i dit Philips Smart TV kan 
du trådløst få adgang til en verden af indhold.

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.

EU-miljømærket
Philips' grønne 
designproces sigter mod at 
skabe produkter, som i 
stigende grad er 
miljøvenlige. Vores indsats 

er blevet anerkendt, og Philips har fået 
tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de 
fleste af sine modeller pga. deres høje 
energieffektivitet, meget lave 
strømforbrug i standby (op til 50 % 
mindre end EU-miljømærkets krav), 
fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt 
deres design, som gør genbrug nemmere.
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Vigtigste nyheder
Professionelle LED-TV
42" MediaSuite LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Full HD
LED



gennemsløjfning, Tænd SCART, USB 2.0, Ekstern 
Billede/display
• Display: LED Full HD
• Diagonal skærmstørrelse: 42 tommer / 107 cm 
• Billedformat: 16:9
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Lysstyrke: 350 cd/m²
• Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)
• Billedforbedring: Pixel Plus HD
• Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
• Kabinetfarve: Højglans sort kabinet med sølvfarvet 

detalje

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)
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
• Digital TV: DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-4*, 

DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG-2*
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
• IP-afspilning: IGMP Multicast

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

Incredible Surround, AmbiwOOx

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder
• Antal USB-stik: 3
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, 

System-standby
• Andre tilslutninger: Antenne IEC75, 

Hovedtelefonudgang, PC-indgang VGA + 
lydindgang L/R, Højttalerudgang til badeværelse, 
Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-
45, Digital lydudgang (optisk)

• Tilslutningsmuligheder: Serial Xpress™-
grænseflade, IR-out, RJ-48-stik, Hurtig infrarød 

strøm 12 V/15 W
• Trådløst LAN: 802.11 b/g/n

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

tilstand, ATS (Automatic Tuning System), Digital 
PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), 
Programnavn, Navngivning af automatisk 
programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af 
TV-indstillinger via USB, Låsning af 
installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed, 
Tastaturlås

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

• Komfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd automatisk, 
Grøn/hurtig start, Velkomstmeddelelse, 
Meddelelsesindikator, Startkanal, Begrænsning af 
lydstyrke, Sleep-timer

• Interaktive hotelfunktioner: Kompatibel med 
Connectivity Panel, Tema-TV, Bloker automatisk 
kanalopdatering, Bloker download af software 
gennem luften, VSecure, SmartInstall, MyChoice, 
SmartInfo Premium

• Fængselstilstand: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Ur: Kan lysdæmpes, Integreret LCD-ur, Sleep-

timer, Vækkeur
• Urfunktioner: Synkroniseringstid via TXT/DVB
• Tekst-TV: 1000 siders hypertext
• Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med 

programoplysninger
• Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk 

programguide, Now + Next EPG, IP EPG
• Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, 

WideScreen, Super Zoom, Automatisk format-
omskiftning

• Fjernbetjeningstype: 22AV1109A/10 (RC6)
• Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, 

batterityverisikring
• Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via 

USB, Firmwareopgradering via RF, Firmware kan 
opgraderes via IP

• Andet udstyr: Kensington-lås

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

Strøm
• Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
• EU-energimærke - strøm: 46 W
• Klasse for energimærke: A+
• Årligt energiforbrug: 64 kW-timer
• Standby-strømforbrug: < 0,3 W
• Omgivende temperatur: 5-40°C

Miljøspecifikationer
• Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
• Strømbesparelsestilstand
• SmartPower Eco

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 

977,2 x 589,0 x 42,9 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

977,2 x 628,7 x 240,0 mm
• Mål på kasse (B x H x D): 1205 x 702 x 160 mm
• Vægt: 12,8 kg
• Produktvægt (+ holder): 16,0 kg
• Vægt inkl. emballage: 19,3 kg
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 400 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til 

fjernbetjening, Netledning, Vægmonteringsstativ, 
Garantibevis, SCART-adapter

• Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 
22AV8573/00, Drejelig 22AV1047V, Drejelig 
22AV1048V

Smart TV-applikationer
• Net TV: Online-apps, Til Hotel-TV, konfigurerbar
• SimplyShare: DMP, sikker parring
• Kontrol: IXP-kontrol
• Andet: HbbTV
•
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Specifikationer
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* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der 
er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug 
vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, 
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse 
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med 
IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

