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 OXIGEN και Ambilight
ν πίνακας στον τοίχο σας. Η τελευταία μας εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED διαθέτει 

θηλωτικό Ambilight. Με μια πλήρη σειρά λειτουργιών ειδικά για ξενοδοχεία και με το Philips 

IGEN, αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Philips OXIGEN - μοναδική συνδεσιμότητα και διαχείριση
• Philips OXIGEN για προηγμένη συνδεσιμότητα και καλύτερο συνολικό κόστος
• Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
• Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη 
προσπάθεια

• Secure SimplyShare, για μετάδοση ταινιών και μουσικής στην τηλεόρασή σας
• SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου
• SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα
• Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
• Το Ambilight Spectra 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
• Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
• Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
• Easy 3D για μια πραγματικά καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία 3D
• Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
• Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
A+



 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.

Easy 3D
Με το Easy 3D μπορείτε να απολαμβάνετε 
άνετα πολύωρη παρακολούθηση 
τηλεόρασης 3D χάρη σε μια απόδοση 
απαλλαγμένη από το τρεμόπαιγμα και το 
φαινόμενο της "εικόνας διπλού ειδώλου". Τα 
συμβατά γυαλιά 3D είναι ελαφριά και δεν 
χρειάζονται μπαταρίες. Μην περιμένετε άλλο 
για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες 
τηλεόρασης 3D στο σπίτι σας!

Εφαρμογές Smart TV
Οι εφαρμογές Philips Smart TV αποτελούνται 
από μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία 
εφαρμογών, από το YouTube μέχρι 
εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Η ειδική 
έκδοση είναι ειδικά προσαρμοσμένη για 
χρήσεις φιλοξενίας και διαθέτει πολλά 
επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως η 
διασφάλιση ότι οι πληροφορίες κάθε 
επισκέπτη διαγράφονται με ασφάλεια μετά 
τη χρήση και η αποφυγή τυχόν ζημίας της 
επιχείρησής σας από τυχόν παράνομο 
περιεχόμενο. Παρέχοντας στους επισκέπτες 
σας τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
εφαρμογές και catch-up TV ακόμη και από 
τηλεοπτικά κανάλια της χώρας τους, οι 
εφαρμογές Smart TV προσφέρουν ό,τι 
καλύτερο στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Έλεγχος εφαρμογών
Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη 
δυνατότητα να προσφέρετε στους 
καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης 
που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, 
να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις 
εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη 
καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε 
αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε 

οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να 
χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε 
ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ 
και να τα αλλάξετε στο λεπτό. Θέλετε να 
αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές 
βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και 
στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο 
απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. 
Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι 
καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη 
εμπειρία.

Philips OXIGEN
Το Philips OXIGEN είναι μια ολοκληρωμένη 
λύση που σας προσφέρει όλα όσα 
χρειάζεστε στην τηλεόραση Hospitality. Τα 
πρωτοποριακά χαρακτηριστικά είναι 
σχεδιασμένα για να προσφέρουν σε 
επισκέπτες και επαγγελματίες προηγμένη 
συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας το 
χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας. Η 
συνδεσιμότητα OXIGEN παρέχει πρόσβαση 
σε διαδικτυακές εφαρμογές που βασίζονται 
στο cloud και εξασφαλίζει ότι οι φορητές 
συσκευές μπορούν να επικοινωνούν με την 
τηλεόραση, ενώ τα εργαλεία 
απομακρυσμένης διαχείρισης καθώς και οι 
δυνατότητες πρόσθετων εσόδων 
βελτιστοποιούν τα κέρδη από τον κύκλο 
ζωής του προϊόντος.

Secure SimplyShare
Το Secure SimplyShare παρέχει στους 
πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν 
το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια 
οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς 
καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της 
προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που 
εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους 
χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android 
και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά 
μας. Ο ασφαλής διαμοιρασμός καθιστά αυτό 
το σύστημα που βασίζεται σε DLNA 
απολύτως προστατευμένο, ώστε οι 
επισκέπτες σας να μην ενοχλούνται από 
άλλα άτομα. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα 
μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα 
πάντα στην τηλεόρασή τους μέσω του 
SimplyShare!

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.

SmartInstall
Με το SmartInstall μπορείτε να 
εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις 
τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα 
εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα 
μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις 
τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα 
δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν 
ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε 
να ενημερώσετε τις σελίδες με τις 
πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να 
εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το 
SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Ambilight Spectra 2

Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία 
προβολής, με το Ambilight Spectra 2. Αυτή η 
κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips 
μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη, 
προβάλλοντας μια λάμψη φωτός από τις 2 
πίσω πλευρές στον τοίχο. Το Ambilight 
προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την 
ένταση του φωτισμού, έτσι ώστε να 
ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. 
Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η 
απόχρωση του φωτισμού είναι πάντοτε 
τέλεια, ανεξάρτητα από το χρώμα του 
τοίχου.
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Oxigen
• Έλεγχος εφαρμογών: Πολλά προφίλ εφαρμογών 

SmartTV
• Secure Simply Share: DMP, Ασφαλής σύζευξη
• Εφαρμογές Smart TV: εφαρμογές που βασίζονται 
στο cloud για ξενοδοχειακές τηλεοράσεις

• SmartInfo: με βάση το πρόγραμμα περιήγησης, 
πρότυπα αλληλεπίδρασης

• SmartInstall: επεξεργασία καναλιών εκτός 
Διαδικτύου, επεξεργασία ρυθμίσεων εκτός 
Διαδικτύου, απομακρυσμένη εγκατάσταση, 
δημιουργία SmartInfo, αναβάθμιση λογισμικού

Εικόνα/Οθόνη
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 47 ίντσες / 119 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
• Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)
• Βελτίωση εικόνας: Active Control + Αισθητήρας 
φωτός, Digital Noise Reduction, Luminance 
Transient Improver, Βελτίωση δυναμικής 
αντίθεσης, Pixel Plus HD, HD Natural Motion

• Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000: 1
• Επεξεργασία χρωμάτων: 4 τρισεκατομμύρια 
χρώματα (14bit RGB)

• Οθόνη: LED Full HD

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-T2, DVB-C MPEG2/

MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
• TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): Αόρατος ήχος 2 x 12W
• Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Δυναμική 
βελτίωση μπάσων, Incredible Surround

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 

Xpress, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared 
loop through, Λειτουργία μέσω scart, USB 2.0

• 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, 
Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω 
RF

• 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, Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη

• 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: 22AV1109C/10 (RC6)
• Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, 
αντικλεπτική προστασία μπαταρίας

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
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

Ambilight
• Σύστημα φωτισμού Ambilight: LED ευρείας 
χρωματικής γκάμας

• Χαρακτηριστικά Ambilight: Ambilight Spectra 2, 
Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
• Ενεργειακό σήμα ΕΕ, ισχύς: 58 W
• Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 85 kW·h
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 

0,3W
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
• Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: 
Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)

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

• SmartPower Eco

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

1064 x 625 x 32,5 χιλ.
• Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

1240 x 789 x 132 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 15,1 κ.
• Βάρος προϊόντος (+βάση): 16,6 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 20,3 κ.
• Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 400 

x 400 χιλ.

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, 
Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Φυλλάδιο 
εγγύησης, Προσαρμογέας SCART

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Tηλεχειριστήριο 
ρύθμισης 22AV8573/00

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

• SimplyShare: DMP, ασφαλής σύζευξη
• Χειριστήριο: Έλεγχος IXP
• Άλλα: HbbTV
•

47HFL7108D/12

Προδιαγραφές
Επαγγελματική τηλεόραση LED με Ambilight Spectra 2
Signature 47" LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

* 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

