
 

 

Philips
Televizor profesional cu 
LED-uri

MediaSuite de 48"
LED
MPEG DVB-T2/T/C 2/4

48HFL5009D
Conectaţi şi controlaţi

cu OXIGEN pentru compatibilitate cu tehnologiile viitoare pentru oaspeţii dvs.

Cu acest televizor economic cu LED destinat industriei hoteliere, vă veţi bucura de toate avantajele 

conectivităţii de ultimă generaţie şi ale paginilor cu informaţii interactive ale hotelurilor, asigurându-vă în 

acelaşi timp că prin instalarea şi administrarea de la distanţă beneficiaţi cel mai scăzut cost de exploatare.

Philips OXIGEN - conectivitate și management unice
• Philips OXIGEN pentru cea mai recentă conectivitate și cel mai bun cost total
• Aplicaţii SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
• Controlul aplicaţiilor pentru a adăuga, sorta și șterge aplicaţii cu un efort minim
• SmartInfo pentru pagini cu informaţii interactive de marcă pentru hoteluri
• SmartInstall pentru instalare și întreţinere simplă, de la distanţă
• Miracast și DirectShare pentru transfer de filme și muzică pe televizor

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• LED TV Full HD—imagini LED excepţionale cu un contrast incredibil
• Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
• Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
• Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
• Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
• Panou de conectivitate integrat
• Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeţilor
A++



 Televizor LED Full HD
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD 
obișnuite oferă calitate, dar dvs. vă doriţi mai 
mult. Imaginaţi-vă detaliile clare îmbinate cu 
luminozitate mare, contrast incredibil și culori 
reale care compun o imagine reală.

SmartInfo

SmartInfo vă permite să furniza?i clienţilor dvs. 
informaţii despre oraș sau despre hotel. 
Oaspeţii dvs. au acces la această pagină web 
interactivă a hotelului chiar și atunci când 
televizorul nu este conectat la internet sau la 
intranet. Puteţi schimba informaţiile regulat și 
simplu pentru a-i ţine la curent cu ultimele 
noutăţi din hotel.

SmartInstall

SmartInstall simplifică instalarea și întreţinerea 
televizorului dvs. Cu un instrument web simplu 
de utilizat, acum puteţi configura și instala de la 
distanţă televizorul fără a fi nevoit să vă 
deplasaţi! Astfel economisiţi timp și sunteţi 
sigur că nu deranjaţi oaspeţii. Indiferent că este 
vorba de actualizarea paginilor de informaţii ale 
hotelului sau de instalarea de canale noi, 
SmartInstall se descurcă cu toate.

Aplicaţii Smart TV
Aplicaţiile Philips Smart TV conţin o varietate 
de aplicaţii aflată în continuă creștere, de la 
YouTube până la aplicaţiile pentru reţelele de 

socializare și multe altele. Versiunea dedicată 
este concepută pentru industria hotelieră și 
are mai multe beneficii incluse, cum ar fi 
asigurarea ștergerii complete a informaţiilor 
oaspeţilor după utilizare și evitarea implicării 
afacerii dvs. în probleme de conţinut ilegal. Cu 
politica noastră de distribuie a profitului aveţi 
ocazia de a primi înapoi costul lăţimii de bandă 
utilizate de oaspeţii dvs.

Controlul aplicaţiilor
Controlul aplicaţiilor vă permite să le oferiţi 
oaspeţilor aplicaţiile TV pe care le visează. 
Puteţi adăuga, șterge și sorta toate aplicaţiile 
așa cum doriţi. Mai mult, puteţi duplica aceste 
setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să 
configuraţi și televizorul! Puteţi realiza și 
diferite profiluri și modificări din mers. Doriţi 
să furnizaţi apartamentelor dvs. aplicaţii video 
cu lăţime de bandă mare și celorlalte camere 
aplicaţii cu lăţime de bandă mică? Nicio 
problemă. Controlul aplicaţiilor vă permite 
dvs. și oaspeţilor dvs. să aveţi o experienţă fără 
probleme.

Miracast și DirectShare

Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor dvs. 
libertatea de a se bucura de conţinut media pe 
un televizor mare cu conexiune fără cablu, care 
nu dă bătăi de cap. Oferind de un sistem 
deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc 
iOS, cât și pe cei care folosesc Android și 
încercăm în permanenţă să creștem gradul de 
compatibilitate. Sistemul nostru de transfer 
securizat asigură protecţie oaspeţilor dvs. 
Fotografii, filme, muzică - toate pot fi 
transferate și vizionate pe televizoarele dvs. 
prin Miracast și DirectShare!

Compatibil MyChoice

MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le 
oferi oaspeţilor dvs. canale TV premium. În 
același timp asigură un flux de venit 
suplimentar care vă permite să vă recuperaţi 
investiţia iniţială în televizor.

OXIGEN
Conectivitate și management unice
Philips OXIGEN este o soluţie completă 
care vă oferă tot ce aveţi nevoie în 
industria hotelieră. Funcţiile inovatoare 
sunt concepute pentru a oferi atât 
oaspeţilor, cât și profesioniștilor toate 
noutăţile în materie de conectivitate, 
asigurând în același timp cel mai scăzut 
cost de exploatare. Conectivitatea 
OXIGEN oferă acces la aplicaţiile online 
pe bază de cloud și asigură comunicarea 
dispozitivelor mobile cu televizorul, în 
timp ce instrumentele de management la 
distanţă precum și oportunităţile 
suplimentare de câștig optimizează 
profiturile pe parcursul întregului ciclu de 
viaţă al produsului.
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Oxigen
• SmartInstall: editare canal off-line, editare setări 

off-line, instalare de la distanţă, Creare SmartInfo, 
upgrade software

• SmartInfo: Diaporamă sau browser, modele 
interactive

• Aplicaţii Smart TV: aplicaţii bazate pe cloud pentru 
industria hotelieră

• Controlul aplicaţiilor: Profiluri aplicaţii SmartTV 
multiple

• Împărtășirea: Sincronizare securizată, DirectShare 
DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 48 inch / 122 cm 
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Luminozitate: 350 cd/m²
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V)
• Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal 

Clear

Rezoluţie de afișare acceptată
• Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
• Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 

1920x1080p

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, 

VHF
• TV digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C 

MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (UE)
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: PAL, SECAM, NTSC
• Redare IP: Multicast IGMP, Unicast

Sunet
• Sistem audio: Incredible Surround

Conectivitate
• Număr de USB-uri: 1
• Număr de conexiuni HDMI: 2
• Număr de intrări componente (YPbPr): 1
• Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Sistem în standby
• Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare 

PC VGA + Intrare audio S/D, Boxe pentru baie, 
Interfaţă comună Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, 
Ieșire audio digitală (optică)

• Caract. de conectivitate superioare: Interfaţă 
serială Xpress, Control TV WIXP/JAPIT, Ieșire IR, 
Conector RJ-48, Conexiune infraroșu rapidă, în 
buclă, Pornire prin scart, Alimentare externă 12 V/
15 W

• LAN wireless: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
• Wake-up on LAN: Standby fără consum de curent 

la sistemele IP

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, 

Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital 

PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume 
program, Denumire automată a programelor, 
Memorare automată, Blocarea meniului de 
instalare, Acces la meniul de securitate, Blocare 
joystick

• Ușurinţă în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 
listă de canale analogică/digitală, On Screen 
Display, Listă de programe, Control joystick, 
Interfaţă grafică pentru utilizator

• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire 
automată, Ecologic/lansare rapidă, Mesaj de 
întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea 
volumului, Timer Sleep

• Funcţii hoteliere interactive: Compatibilitate cu 
panoul de conectivitate, Blocarea actualizării 
automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft 
prin legătură radio, Vsecure, MyChoice

• Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Ceas: Afișaj pentru ceas pe ecran, Temporizator de 

standby, Ceas deșteptător, Compatibilitate cu un 
ceas extern

• Teletext: Hipertext - 1000 pagini
• Ghid electronic de programe: Ghid electronic de 

programe (8 zile), Ghid electronic de programe 
Now + Next

• Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran 
lat, Super zoom, Format automat

• Tip telecomandă: 22AV1409A/12 (RC6)
• Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, 

protecţie antifurt pentru baterie
• Firmware și setări cu posibilitate de upgrade: prin 

USB, RF și IP
• Pregătit pentru Skype: Cu camera
• Blocare de siguranţă: Blocare Kensington

Healthcare
• Control: Telecomandă multifuncţională, 

Telecomandă albă compatibilă
• Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent 

mut
• Siguranţă: Compatibil cu sistemul de apelare 

infirmiere, Clasa II izolaţie dublă

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: USB, LAN
• Formate de redare video: Asistenţă Codec:, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, Containere: AVI, MKV

• Formate redare muzică: AAC, MP3, WMA (v2 
până la v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

• Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V, 50 Hz
• Alimentare eticheta energetică UE: 39 W
• Clasă de etichetare energetică: A++
• Consum anual de energie: 57 kW·h
• Consum în standby: < 0,3 W
• Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
• Funcţii economisire energie: Mod Eco, Dezactivare 

sonor imagine (pentru radio)

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Siguranţă: Carcasă ignifugă
• Consum redus în regim standby
• SmartPower Eco

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 1082 x 625 x 57,3 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

1082 x 683 x 223 mm
• Greutate produs: 11 kg
• Greutate produs (+ stativ): 12,5 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 200 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu de alimentare, Suport rotativ 
pentru masă, Certificat de garanţie

• Accesorii opţionale: Configurare 22AV8573/00 de 
la distanţă, Modul ceas extern 22AV1120C, 
Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1109H, 
Cameră Skype cu USB PTA317/00

•
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* Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului 
pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real 
de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente 
acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu 
clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform 
IEC62087 Ed 2.

* Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare 
aleasă de către integrator.

http://www.philips.com

