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m et maleri på veggen. Nyt det siste innen ultratynn LED-TV og fordypende Ambilight. 
nne TVen har et fullstendig utvalg av hotellfunksjoner og Philips OXIGEN og er 

formet for å dekke de mest krevende behovene.

Philips OXIGEN – unik tilkoblingsmulighet og administrasjon
• Philips OXIGEN for de nyeste tilkoblingsmulighetene og de laveste totale kostnadene
• Smart TV-apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
• AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
• Secure SimplyShare for streaming av filmer og musikk til TVen
• SmartInfo for merkede, interaktive hotellinformasjonssider
• SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel
• Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
• Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
• Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
• Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
• Easy 3D for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
• MyChoice-kompatibel for periodebetaling
A+



 Full HD LED-TV
Denne Full HD LED-TVen har den mest 
avanserte LED-belysningsteknologien som 
finnes, i kombinasjon med en 
oppsiktsvekkende minimalistisk design, en 
praktfull bildekvalitet og det laveste 
strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes 
det ingen farlige stoffer i LED-
belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning 
kan du dermed glede deg over lavt 
strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, 
skarphet og levende farger.

Easy 3D
Easy 3D sørger for timevis med komfort mens 
du ser på 3D, takket være den flimmerfrie 
ytelsen med minimal skyggeeffekt. De 
kompatible 3D-brillene er lette og krever ikke 
batterier. Gled deg over 3D i hjemmet på en 
enkel måte i dag.

Smart TV-apper
Philips Smart TV-apper består av et stadig 
voksende utvalg av applikasjoner fra YouTube 
til sosiale nettverksapper og mange flere. Den 
dedikerte versjonen er skreddersydd for 
hotellbruk og har flere ekstra fordeler, for 
eksempel kan du sørge for at gjesteinformasjon 
blir sikkert slettet etter bruk, og du unngår at 
ulovlig innhold kan skade virksomheten. 
Ettersom gjester kan bruke apper og se på 
reprise-TV selv fra deres hjemland, leder Smart 
TV-apper an innen underholdning.

AppControl
AppControl gjør det mulig for deg å gi gjestene 
dine flotte TV-applikasjoner. Du kan legge til, 
slette og sortere alle appene akkurat slik du vil. 
Enda bedre er at du nå kan klone disse 

innstillingene til en annen TV uten å måtte 
konfigurere den andre TVen også! Du kan også 
lage forskjellige profiler og gjøre endringer 
raskt og enkelt. Vil du gi suitene videoapper for 
høy båndbredde og de andre rommene apper 
med liten båndbredde? Ikke noe problem. 
AppControl sørger for en problemfri 
opplevelse for både deg og gjesten.

Philips OXIGEN
Philips OXIGEN er en komplett løsning som 
gir deg alt du trenger i en hotell-TV. De 
nyskapende funksjonene er utformet for å gi 
både gjester og ansatte det nyeste innen 
tilkoblingsmuligheter samtidig som du sikrer 
den laveste eierkostnaden. OXIGEN-
tilkoblingsmuligheter gir tilgang til Internett-
baserte apper og sørger for at mobile enheter 
kan kommunisere med TVen, mens verktøy 
for fjernadministrering og muligheter for 
ekstra inntekter optimaliserer inntjeningen 
gjennom hele produktets levetid.

Secure SimplyShare
Secure SimplyShare gir kundene dine frihet til å 
nyte innholdet på den store TVen trådløst og 
uten problemer. Med vår åpne 
systemtilnærming betjener vi iOS i tillegg til 
Android-brukere og utvider kontinuerlig vår 
kompatibilitet. Vår sikker deling gjør at dette 
DLNA-baserte systemet er beskyttet slik at 
gjestene dine ikke blir forstyrret av andre 
mennesker. Bilder, filmer, musikk – alt kan 
deles og nytes via SimplyShare på TVen!

SmartInfo
SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon 
om hotellet eller byen til gjestene gjennom 
SmartUI. Gjestene har tilgang til denne 

interaktive hotell-websiden selv når TVen ikke 
er koblet til intranett eller Internett. Du kan 
endre informasjonen regelmessig og enkelt å 
holde gjestene dine oppdatert med alle de siste 
nyhetene på hotellet.

SmartInstall
SmartInstall gjør det enkelt å installere og 
vedlikeholde TVen. Det brukervennlige 
webverktøyet gjør at du kan konfigurere og 
installere TVene eksternt uten å gå til noen av 
rommene. Slik sparer du tid og sørger for at 
gjestene ikke forstyrres. Enten du skal 
oppdatere hotellets informasjonssider eller 
installere nye kanaler, kan SmartInstall 
håndtere alt.

Ambilight Spectra 2

Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med 
Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-
teknologien forstørrer skjermen ved å 
projisere en lysglød fra to steder på baksiden 
av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight 
tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at 
det passer til bildet på TVen. 
Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på 
lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken 
farge det er på veggen.
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Oxigen
• AppControl: Flere SmartTV-app-profiler
• Secure SimplyShare: DMP, Sikker paring
• Smart TV-apper: Internett-baserte apper for 

hotell-TV
• SmartInfo: nettleserbasert, interaktive maler
• SmartInstall: redigering av kanaler frakoblet, 

redigering av innstillinger frakoblet, 
fjerninstallering, SmartInfo-oppretting, 
programvareoppgradering

Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse: 47 tommer / 119 cm 
• Sideforhold: 16:9, Widescreen
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Lysstyrke: 450 cd/m²
• Visningsvinkel: 176º (H) / 176º (V)
• Bildeforbedring: Aktiv kontroll + lyssensor, Digital 

støyreduksjon, Luminance Transient Improver, 
Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus HD, HD 
Natural Motion

• Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
• Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)
• Skjerm: LED Full HD

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 

60 Hz
• Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 

1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• Digital-TV: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, 

DVB-T MPEG2/MPEG4
• TV-system: PAL, SECAM
• Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 12 W, usynlig lyd
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Dynamisk bassforbedring, Incredible Surround

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Antall USB-kontakter: 3
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-

standby
• Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, 

Hodetelefonutgang, PC inn VGA + lyd v/h inn, 
Høyttalerutgang til badet, Common Interface Plus 
(CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydutgang 
(optisk)

• Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt 
Xpress-grensesnitt, IR ut, RJ-48-kontakt, Rask 
infrarød sløyfe, Slå på scart, USB2.0

• Trådløst LAN: 802.11 b/g/n

Anvendelighet
• Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert 

hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), PLL 
digital søking, Automatisk kanalinnstilling (ACI), 
Programnavn, Automatisk programnavngiving, 
Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via 
USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til 
sikkerhetsmeny, Tastaturlås, Kloning av TV-
innstillinger via RF

• Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, 1 
kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, 
Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk 
brukergrensesnitt

• Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk 
påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart, 
Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, 
Sleep timer

• Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med 
tilkoblingspanelet, Tema-TV, Blokker automatisk 
kanaloppdatering, Blokker 
programvarenedlastinger gjennom luften (over-
the-air), Vsecure, SmartInstall, MyChoice, 
SmartInfo Premium

• Fengselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Klokkevisning 

på skjermen
• Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
• Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, 

Programinformasjonslinje
• Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk 

programguide, Now + Next EPG, IP EPG
• Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, 

Widescreen, Superzoom, Autoformat
• Fjernkontrolltype: 22AV1109C/10 (RC6)
• Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, 

tyverisikret
• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 

via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF, Fastvare 
kan oppgraderes via IP

• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås

Helsetjeneste
• Kontroll: Multifjernkontroll
• Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig 

overordnet demping av høyttaler
• Sikkerhet: Kompatibelt med ringesystem for pleier, 

Dobbel isolasjon klasse II

Multimedieprogrammer
• Multimedietilkoblinger: USB
• Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formater for musikkavspilling: AAC, MP3
• Formater for bildeavspilling: JPEG

Ambilight
• Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
• Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra 2, 

Tilpasser seg fargene på veggen

Drift
• Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
• EUs energimerke for strøm: 58 W
• Energimerkeklasse: A+
• Årlig energiforbruk: 85 kWh
• Effektforbruk i standby: < 0,3 W
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
• Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde 

(for radio)

Grønne spesifikasjoner
• Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
• Lavt strømforbruk i standby-modus
• SmartPower Eco

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til 

fjernkontroll, Nettledning, Dreibart bordstativ, 
Garantibevis, SCART-adapter

• Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/
00

Smart TV-applikasjoner
• Net TV: Internett-apper, For HotelTV, 

konfigurerbar
• SimplyShare: DMP, sikker paring
• Kontroll: IXP kontroll
• Annet: HbbTV

Mål
• Mål, eske (BxDxH): 1240 x 789 x 132 mm
• Produktmål (BxDxH): 1064 x 625 x 32,5 mm
• Produktvekt: 15,1 kg
• Produktvekt (+stativ): 16,6 kg
• VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 400 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 20,3 kg
•
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* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til 
IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

