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Zkuste být jiní!

s funkcí Ambilight v mimořádně tenkém provedení
Jako obraz na zdi. Vychutnejte si nejnovější ultratenký LED televizor se skvělým obrazem 
a pohlcující technologií Ambilight. Díky komplexnímu výběru prémiových hotelových 
funkcí dosahuje tento televizor nejvyšších příček.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení
• Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
• Integrované Wi-Fi pro bezdrátové použití technologie Smart TV
• Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
• VSecure chrání obsah přes internet a rádiový signál
• Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy

Pestrost zážitků pro hosty
• Ambilight Spectra 2 umocňuje divácký zážitek
• Televizor Easy 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
• Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
• Funkce Secure SimplyShare pro streamování filmů a hudby do televizoru
• SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu

Trvalý a bezpečný
• Nízká spotřeba energie
• Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření



 Full HD LED TV

Nejpokročilejší světelná technologie LED 
v tomto Full HD LED televizoru kombinuje 
atraktivní minimalistický design s úžasnou 
kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou 
energie ve své kategorii. Navíc světelná 
technologie LED neobsahuje žádné 
nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si 
můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, 
vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i 
živé barvy.

Ambilight Spectra 2

Rozšiřte svůj divácký zážitek o další rozměr 
díky technologii Ambilight Spectra 2. Tato 
patentovaná technologie Philips opticky 
zvětšuje obrazovku promítáním světla z obou 
stran zadní části televizoru na stěnu za 
televizorem. Funkce Ambilight automaticky 
upraví barvu a jas tak, aby odpovídaly 
televiznímu obrazu. Díky funkci pro 
přizpůsobení se stěně je barva světla dokonalá 
bez ohledu na barvu stěny.

Easy 3D

Technologie Easy 3D zaručuje dlouhé hodiny 
příjemného sledování 3D díky obrazu bez 
blikání a omezení stínových obrazů. 
Kompatibilní 3D brýle jsou lehké a nevyžadují 
baterie. Jednoduše si vychutnejte 3D v pohodlí 
domova již dnes!

SmartInfo
Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat 
hostům informace o hotelu nebo městu 
prostřednictvím SmartUI. Vaši hosté mají 
přístup k interaktivním webovým stránkám 
hotelu, dokonce i když není televizor připojen 
k intranetu nebo internetu. Informace můžete 
pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté 
budou neustále informováni novinkách hotelu.

SmartInstall
Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba 
televizoru hračka. S jednoduchým webovým 
nástrojem můžete vzdáleně nastavit a 
instalovat televizory, aniž byste museli chodit 
do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí 
pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat 
informace na stránkách hotelu nebo instalovat 
nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

Secure SimplyShare
Funkce Secure Simplyshare umožňuje 
zákazníkům užívat si obsah bezdrátově a 
bezproblémově na velké obrazovce televizoru. 

Díky otevřenému systému podporujeme 
uživatele systémů iOS i Android a nadále 
rozšiřujeme kompatibilitu. Zabezpečené 
sdílení ochraňuje systém založený na připojení 
DLNA, takže hosté nebudou rušeni dalšími 
uživateli. Obrázky, filmy a hudba, to vše můžete 
sdílet a užívat si prostřednictvím služby 
SimplyShare v televizoru!

Aplikace Smart TV
Aplikace Philips Smart TV sestává z neustále 
rostoucího výběru aplikací od YouTube až po 
aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. 
Speciální verze je určená pro ubytovací zařízení 
a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že 
informace o hostu jsou po použití bezpečně 
odstraněny a že předcházíte nebezpečí 
přístupu k ilegálnímu obsahu. Hosté mohou 
používat aplikace a službu Catch-Up TV 
dokonce z rodné země. Aplikace Smart TV je 
špičkou zábavního průmyslu.

Design přátelský k životnímu prostředí
Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou 
součástí toho, jak společnost Philips přistupuje 
k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy 
a vyráběny podle našich principů EcoDesign, 
které jsou zaměřeny na snižování celkového 
dopadu na životní prostředí snižováním 
spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, 
snížením hmotnosti, efektivnějším balením a 
lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají 
též speciální kryt z materiálu, který omezuje 
oheň. Nezávislé testy provedené službami 
požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné 
televizory po styku s plameny mohou požár 
v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření 
ohně nepřispívají.
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* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické 
energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. 
Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor 
využíván.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo 
součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se 
stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle 
IEC62087 Ed 2.
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