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Осмелете се да бъдете различни!

с Ambilight в изключително тънка конструкция
Красив като картина на стената. Наслаждавайте се на най-новия, изключително тънък 

светодиоден телевизор с превъзходно качество на картината и потапящото въздействие на 

Ambilight. С пълния набор разширени функции за хотели, този телевизор е създаден да задоволи 

най-високите изисквания.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
• Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
• SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
• VSecure за защита на съдържанието през IP и RF
• Serial Xpress Protocol за интерактивни системи

Разнообразяване на развлеченията за гостите
• Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
• Easy 3D за наистина поглъщащо 3D филмово изживяване
• Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
• Secure SimplyShare – за стрийминг на филми и музика към телевизора
• SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела

Устойчиво и безопасно
• Ниско потребление на енергия
• Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък



 Full HD светодиоден телевизор

Най-авангардната технология на 
светодиодна подсветка в този Full HD 
светодиоден телевизор съчетава красивата 
минималистична конструкция със 
зашеметяващо качество на картината и най-
ниското потребление на енергия в 
категорията. Освен това, тя не използва 
никакви опасни материали. Така със 
светодиодната подсветка се радвате на 
ниско потребление на енергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

Ambilight Spectra 2

Добавете ново измерение към зрителното 
си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази 
патентована технология на Philips уголемява 
екрана, като излъчва отзад от двете страни 
светлина, която се проектира върху 
околната стена. Ambilight регулира 
автоматично цвета и яркостта на 
светлината, за да съответстват на картината 
на екрана. Благодарение на функцията за 
адаптиране към стена цветът на светлината 
е идеален, какъвто и да е цветът на стената 
ви.

Easy 3D

Easy 3D ви дава дълги часове комфортно 
гледане на 3D, осигурявайки картина без 
трептене и с по-малко "призрачни" 
изображения. Съвместимите 3D очила са 
леки и не се нуждаят от батерии. 
Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още 
днес!

SmartInfo
SmartInfo ви позволява да предоставяте на 
гостите информация за хотела или града 
чрез интелигентния потребителски 
интерфейс (SmartUI). Гостите имат достъп 
до тази интерактивна страница за хотела, 
дори когато телевизорът не е свързан към 
вътрешната ви мрежа или интернет. 
Редовно и лесно можете да променяте 
информацията, за да бъдат гостите винаги 
информирани за всичко най-ново във вашия 
хотел.

SmartInstall
SmartInstall превръща инсталирането и 
поддръжката на вашите телевизори в 
изключително лека задача. С един лесен за 
използване уеб инструмент сега можете да 
конфигурирате и инсталирате телевизорите 
от разстояние, без да посещавате стаите! 
Така спестявате време и не притеснявате 
гостите си. Дали ще актуализирате 
страниците с информация за хотела или ще 
инсталирате нови канали, SmartInstall ще се 
справи със задачата.

Secure SimplyShare
Secure SimplyShare дава на клиентите ви 
свободата да се забавляват с желаното 
съдържание на голям телевизионен екран, 
безжично и безпроблемно. С подхода ни за 

създаване на отворени системи, ние 
поддържаме потребители както на iOS, така 
и на Android, и непрекъснато разширяваме 
нашата съвместимост. Нашето надеждно 
споделяне гарантира защита на тази 
базирана на DLNA система, така че гостите 
ви да не бъдат безпокоени от никого. 
Снимки, филми, музика – всичко може да 
бъде споделяно и използвано за 
развлечение чрез SimplyShare на телевизора!

Приложения от Smart TV
Philips Smart TV ви предлага постоянно 
растяща гама от приложения – от YouTube, 
до приложения за социални мрежи и много 
други. Специализираната версия е 
предназначена за използване в хотели и има 
няколко допълнителни предимства, като 
надеждно изтриване на информацията за 
госта след използване на приложенията и 
предотвратяване на опасността вашият 
бизнес да пострада от незаконно 
съдържание. Позволявайки на гостите да 
използват приложения и "телевизия на 
запис" дори от родната си страна, 
приложенията от Smart TV нямат равни в 
развлеченията.

Екологичен дизайн
Устойчивостта е неделима част от начина, 
по който работи Philips. Телевизорите 
Philips са проектирани и произведени 
съобразно нашите принципи за екодизайн, 
насочени към минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда чрез по-
ниско потребление на енергия, премахване 
на опасните вещества, снижаване на 
теглото, по-ефективни опаковки и по-добра 
пригодност за рециклиране. Телевизорите 
Philips са със специален корпус със 
забавители на пламък. Независимите 
изпитания, проведени от 
противопожарните служби, показват, че 
докато обикновено телевизорите могат и 
да усилят един домашен пожар, причинен 
от външен източник, телевизорите Philips не 
разгарят пожара.
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* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на 
консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. 
Действителната консумация на енергия зависи от това как се 
използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор 
съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно 
съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS 
(Директива на Европейската общност за ограничение на 
използването на вредни вещества).

* Обичайната консумирана мощност в режим включено е 
измерена според IEC62087 Ed 2.
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