
 

 

Philips
professzionális LED TV

48"-es Studio
LED
DVB-T2/T/C

48HFL2829T
Nagyszerű érték modern kialakításban

energiatakarékos LED-technológiával
Ezzel az energiahatékony Hospitality TV-vel hatékony a telepítés az USB-s másolás révén, 
és külön vendéglátási funkciókat is élvezhet, mint pl. a menü és a kezelőszervek zárolása.

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme
• Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
• Alacsony fogyasztás
• USB a multimédia-lejátszáshoz

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Üdvözölje vendégeit egy egyénivé tehető üdvözlő üzenettel
• Az összes beállítás USB klónozása a gyors telepítés érdekében
• Offline csatornaszerkesztő számítógépen való csatornalista-szerkesztéshez
• Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz
• Csatornabeállító menü zárolása
• A joystick-vezérlés zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést
• Fejlett hangerő-szabályozás, a többi vendég zavarásának elkerüléséhez
• Ideális büntetés-végrehajtási intézményekbe
A++



 Full HD LED TV
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A 
hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, 
de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép 
éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen 
kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

Üdvözlő üzenet

Az üdvözlő üzenet a TV bekapcsolásakor 
mindig megjelenik. Az üdvözlő üzenet ellátható 
márkajelzésekkel, és könnyen egyénivé tehető 
az üzembe helyezéskor egy egyszerű, .png 
formátumú képpel.

USB klónozás

Egyszerű lehetőséget nyújt minden 
programozás és csatornaprogramozási 

beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való 
másolására. A funkció gondoskodik a TV-
készülékek beállításainak egységességéről és 
egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt 
és költségeket is.

Fegyintézeti mód
A kommunikáció ellenőrzése érdekében ez a 
Hospitality TV speciális Fegyintézeti mód 
beállítással rendelkezik. A fejlett biztonsági 
üzemmód kikapcsol bizonyos, a büntetés-
végrehajtásban nem használatos 
szolgáltatásokat, mint például a Teletext, az 
elektronikus műsorfüzet, a feliratozás és az 
USB port.

USB (fényképek, zene, videó)

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB 
memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy 
más multimédiás eszközt a TV-készüléken 
található USB portra, és élvezze a fényképeket, 
videókat és zenefájlokat a könnyen 
használható, képernyőn megjelenő 
tartalomböngészővel.

Kombinált csatornalista
Integrált csatornalista a digitális és az analóg 
csatornákhoz, amely lehetővé teszi a vendégek 
számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az 
analóg és a digitális csatornák között.

Fejlett hangerő-szabályozás
A fejlett hangerő-szabályozással beállíthatja a 
TV kezdőhangerejét és előre meghatározhatja 
azt a hangerőtartományt, amelyben a TV 
működhet, azaz nem lehet túlságosan 
felhangosítani, így nem zavarja a vendégeket a 
szomszédos szobákban.

Joystick-vezérlés zár
A joystick-vezérlés zár ki- vagy bekapcsolásával 
megakadályozhatja a TV joystick-kel való 
illetéktelen használatát, költségmegtakarítást 
biztosítva a hotel számára.

Csatornabeállító menü zárolása
Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a 
csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel 
a legnagyobb kényelmet biztosítja a 
vendégeknek, és kiküszöböli az 
újraprogramozási költségeket.

Alacsony fogyasztás
A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy 
fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a 
környezetre gyakorolt káros hatás mértékét 
csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.
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• Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, 1093 x 681 x 220 mm
Kép/Kijelző
• Bemutatókarton: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 48 hüvelyk / 122 cm 
• Képformátum: 16:9
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Fényerő: 300 cd/m²
• Megtekintési szögtartomány: 178º (H) / 178º (V)
• Képjavítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect 

Motion Rate

Hang
• Kimeneti hangteljesítmény: 16 (2 x 8) W
• Hangsugárzók: 2,0, Alulról sugárzó
• Hangfunkciók: Hangszínszabályzó, Balance, AVL 

(Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible 
Surround, Dinamikus mély hang

Design
• Szín: fekete

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: DVB-T/T2/C
• Analóg TV: PAL, SECAM

Hátoldali csatlakoztatás
• Antenna: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• Digitális audiokimenet: Koaxiális (SPDIF)
• Scart: CVBS, RGB, SVHS
• VGA bemenet: 15-érintkezős D-sub

Csatlakoztató oldal
• Közös interfész (CI) foglalat: CI+1.3
• AV bemenet: CVBS + L/R (mini jack)
• Fejhallgató-kimenet: Mini jack
• USB1: USB 2.0

Csatlakoztathatóság javítása
• EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Rendszerkészenlét
• HDMI: ARC (minden port)

Jellemzők
• Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus 

műsorfüzet (EPG), MHEG, Teletext
• Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus

Vendéglátási funkciók

Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás
• Fegyintézeti mód: Fokozott biztonság üzemmód, 

TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
• Az ön márkája: Üdvözlő logó
• Másolás és firmware frissítés: USB-n keresztül, 

Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor
• Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés 

csatorna
• Csatornák: Kombinált lista, Offline 

csatornaszerkesztő
• Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása
• Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, 

Kensington zár

Egészségügyi funkciók
• Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
• Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Multimédiás
• Multimédiás kapcsolatok: USB-vel
• Támogatott videólejátszás: Formátumkonténerek: 

AVI, MKV, Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4

• Támogatott feliratformátumok: SRT, SSA SUB
• Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC
• Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG
• Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 

1920 x 1080p, 30 Hz-en

Tartozékok
• Mellékelve: Távvezérlő: 22AV1407A/12, 2 db AAA 

elem, Asztali állvány, Garancialevél, Jogi és 
biztonsági brosúra

• Opcionális: RC 22AV8573/00 beállítás

Tápellátás
• Hálózati tápellátás: AC 220-240 V; 50-60 Hz
• Energiacímke-osztály: A++
• EU energiacímke szerinti teljesítmény: 46 W
• Éves energiafogyasztás: 67 kWh
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,4 W
• Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
• Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 45 °C-ig

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1093 x 642 x 81/

99 mm
• A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 
• Termék tömege: 11,6 kg
• Termék tömege (+állvány): 12,5 kg
• A VESA szabvánnyal kompatibilis: 400 x 400 mm, 

M6
•

Kiadás dátuma  
2015-11-16

Verzió: 3.1.1

12 NC: 8670 001 24912
EAN: 87 18863 00386 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

48HFL2829T/12

Műszaki adatok
Professzionális LED TV
48"-es Studio LED, DVB-T2/T/C

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől 
függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás 
bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió 
használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak 
ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz 
technológiai alternatívákat.
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