
 

 

Philips
Επαγγελματική 
τηλεόραση LED

MediaSuite 47"
Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL5007D
Απλά συνδέστε

με Smart TV και ενσωματωμένο σύστημα IP
Με αυτήν την ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LCD Hotel, θα απολαμβάνετε όλα τα 

πλεονεκτήματα της διαδραστικής τηλεόρασης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών για 

ξενοδοχεία. Συνδέστε την τηλεόραση στο σύστημα της επιλογής σας για να απολαύσετε την 

καλύτερη εμπειρία τηλεθέασης και μια οικονομικά αποδοτική λύση.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
• Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
• Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
• Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
• SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
• Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
• VSecure, για προστασία περιεχομένου μέσω IP και RF
• Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών
• Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
• Secure SimplyShare, για μετάδοση ταινιών και μουσικής στην τηλεόρασή σας
• SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου

Οικολογικό
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
• Οικολογικός σχεδιασμός και φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα



 Πρωτόκολλο Serial Xpress (SXP)
Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε 
εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top 
box όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων 
συστημάτων, μέσω του πρωτόκολλου Serial 
Xpress (SXP).

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice

Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν 
απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε 
στους πελάτες σας τη δυνατότητα 
παρακολούθησης συνδρομητικών 
τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει 
μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας 
επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που 
επενδύσατε για την τηλεόραση.

Οικολογικός σχεδιασμός
Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες 
στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των 
συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης 
ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, 
μικρότερου βάρους, πρακτικότερης 
συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας 
ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips 
διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με 
φλογοεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι 
έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες 
έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν 
συμβάλλουν στη φωτιά.

Τηλεόραση LED Full HD

Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την 
πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, 
συνδυάζοντας καθηλωτική μινιμαλιστική 
σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και 
τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην 
κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία 
φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα 
υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED 
απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη 
αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

VSecure μέσω IP και RF
Προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν 
κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο σε HD, 
απαιτείται η εφαρμογή αυστηρών 
προφυλάξεων ασφαλείας από τη βιομηχανία 
διάθεσης του περιεχομένου. Η Philips 
δημιούργησε το VSecure μέσω RF και IP 
(Marlin και Windows DRM) για προστασία 
περιεχομένου στην τηλεόραση Hotel.

Ενσωματωμένο IPTV
Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις 
νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το 
σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας 
στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, 
video-on-demand, διαδραστικά μενού και 
πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και 
συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα 
πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται 
εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από 

την παροχή περιεχομένου μέσω των 
ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, 
πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το 
δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να 
παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD 
απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο 
δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή 
σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας 
απαιτήσεις.

SmartInfo
Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους 
επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις 
παροχές σας ή την περιοχή, μέσω του 
SmartUI. Οι επισκέπτες σας θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτή τη διαδραστική 
ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ακόμη κι όταν η 
τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο 
Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο 
(intranet). Επίσης, θα μπορείτε να 
ενημερώνετε τις πληροφορίες εύκολα και 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 
τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με 
κάθε νέα εξέλιξη.

Ευρωπαϊκό 
οικολογικό σήμα
Ο οικολογικός 
σχεδιασμός της Philips 
έχει ως στόχο τη 
δημιουργία προϊόντων 

ολοένα και πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας 
αναγνωρίστηκαν και η Philips έχει 
κερδίσει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 
(το λουλούδι Eco) για την πλειοψηφία 
των μοντέλων της, χάρη στην υψηλή 
ενεργειακή απόδοση, την εξαιρετικά 
χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση 
αναμονής (έως και 50% λιγότερο από τις 
απαιτήσεις του σήματος), την απουσία 
επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μόλυβδος) και 
το σχεδιασμό με γνώμονα την 
ανακύκλωση.
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Xpress, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
Εικόνα/Οθόνη
• Οθόνη: LED Full HD
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 47 ίντσες / 119 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 16:9
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Φωτεινότητα: 400 cd/m²
• Γωνία προβολής: 178º (H) / 178º (V)
• Βελτίωση εικόνας: Pixel Plus HD
• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000:1
• Έγχρωμο περίβλημα: Εξαιρετικά γυαλιστερό 
μαύρο περίβλημα

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
• Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
• Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 

1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG4*, DVB-T 

MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T 
MPEG2*

• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
• Αναπαραγωγή IP: IGMP Multicast

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 20W (2 x 10W)
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible 

Surround, AmbiwOOx

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα
• Αριθμός USB: 3
• Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
• Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 

1
• Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή συστήματος

• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/
R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common 
Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή 
έξοδος ήχου (οπτική)

• Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial 

loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0, 
Εξωτερικό τροφοδοτικό 12V/15W

• Ασύρματο LAN: 802.11 b/g/n

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη 
ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου 
συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, 
Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία 
προγράμματος, Αυτόματη ονομασία 
προγραμμάτων, Autostore, Cloning των 
ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλείδωμα 
μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού 
ασφαλείας, Κλείδωμα πληκτρολογίου

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης 
(AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, 
Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος 
προγραμμάτων, Πίσω στοιχεία ελέγχου, 
Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά

• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη 
ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/
Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on 
Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας

• Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: 
Συμβατότητα με Connectivity Panel, ThemeTV, 
Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, 
Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, 
VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo 
Premium

• Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, 
EPG

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., 
Ξυπνητήρι

• Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω 
TXT/DVB

• Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή 
πληροφόρησης προγράμματος

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic 
Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το 
επόμενο πρόγραμμα, IP EPG

• Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Επέκταση ταινίας σε 
16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1109A/10 (RC6)
• Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, 
αντικλεπτική προστασία μπαταρίας

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης 
υλικολογισμικού μέσω RF, Δυνατότητα 
αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω IP

• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Υγεία
• Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
• Ευκολία: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση 
κύριου ηχείου

• Ασφάλεια: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης 
νοσοκόμου, Διπλή μόνωση Class II

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: USB
• Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: H264/MPEG-4 

AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3
• Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 62 W
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 86 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,3W
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα
• Χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναμονής

• SmartPower Eco

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

1088 x 650,6 x 42,9 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 

1088 x 690,3 x 260 χιλ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1370 x 790 x 160 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 14,97 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 19,04 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 23,2 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 

x 400 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, 
Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο 
ρεύματος, Στήριγμα ανάρτησης στον τοίχο, 
Φυλλάδιο εγγύησης, Προσαρμογέας SCART

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Tηλεχειριστήριο 
ρύθμισης 22AV8573/00, Μηχανισμός 
περιστροφής 22AV1048V

Εφαρμογές Smart TV
• Net TV: Διαδικτυακές εφαρμογές, Για 
ξενοδοχειακές τηλεοράσεις, με δυνατότητα 
διαμόρφωσης

• SimplyShare: DMP, ασφαλής σύζευξη
• Χειριστήριο: Έλεγχος IXP
• Άλλα: HbbTV
•
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* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την 
κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά 
ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 
εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή 
εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές 
εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο 
πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.

* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

