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Potešte svojich hostí

dobrým vkusom
Ukážte svojim hosťom, že vám na nich záleží, vďaka cenovo dostupnému hotelovému 
televízoru. Potešia vás hotelové funkcie ako uvítacia stránka so značkou, inštalácia cez USB 
a zámok ponuky a ovládania.

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí
• Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom
• Nízka spotreba energie
• USB na prehrávanie multimédií

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti
• Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
• USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
• Offline kanálový editor na úpravu zoznamu kanálov na počítači
• Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
• Uzamknutie inštalačného menu
• Zabráňte neautorizovanému použitiu pomocou zamknutia ovládania joysticku
• Rozšírené ovládanie hlasitosti, aby ste sa vyhli vyrušovaniu hostí



 Uvítacia stránka

Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí 
televízora. Možno ju jednoducho prispôsobiť a 
zakomponovať do nej značku pri inštalácii 
pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo 
formáte .png.

USB klonovanie

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky 
naprogramované nastavenia a nastavenia 
programovania kanálov z jedného TV prijímača 

do druhých TV prijímačov za menej ako 
minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie 
medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a 
náklady potrebné na inštaláciu.

USB (fotografie, hudba, video)

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, 
prehrávač mp3 alebo iné multimediálne 
zariadenie k portu USB na televízore a 
prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou 
jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na 
obrazovke.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov
Jeden cielený zoznam kanálov pre digitálne a 
analógové kanály. Toto umožňuje hosťom 
bezproblémové prepínanie medzi analógovými 
a digitálnymi kanálmi.

Rozšírené ovládanie hlasitosti
Pomocou rozšíreného ovládania hlasitosti 
možno nainštalovať hlasitosť zvuku pri 
spustení televízora a predvoliť rozsah zvuku 
pre prevádzku televízora. Vyhnete sa tak 
neprimeraným úpravám zvuku a vyrušovaniu 
susedov.

Zamknutie ovládania joysticku
Vďaka deaktivácii alebo aktivácii zamknutia 
ovládania joysticku môže správca zabrániť 
neautorizovanému použitiu televízora cez 
joystick a ušetriť náklady pre správcu.

Uzamknutie inštalačného menu
Zabraňuje neoprávnenému prístupu k 
inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby 
hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a 
eliminoval zbytočné náklady na preinštalovanie.

Nízka spotreba energie
TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby 
minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa 
nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale 
tiež sa znížia prevádzkové výdavky.
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Obmedzenie hlasitosti (vrátane HP) • Okolitá teplota: 5 °C až 45 °C
Obraz/Displej
• Displej: LED Full HD
• Uhlopriečka: 49 palec / 123 cm 
• Pomer strán: 16:9
• Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
• Jas: 330 cd/m²
• Uhol zobrazenia: 178º (H) / 178º (V)

Audio
• Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
• Reproduktory: 2,0, Smerom nadol
• Zvukové vlastnosti: Ekvalizér, Balance, systém AVL, 

Incredible Surround, Dynamické basy

Dizajn
• Farba: Čierna

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie 

až 1080p a 60 fps)
• Analógové TV vysielanie: PAL, SECAM

Pripojiteľnosť vzadu
• Anténa: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4, ARC
• HDMI2: HDMI 1.4
• Digitálny zvukový výstup: Koaxial (SPDIF)
• Scart: CVBS, RGB, SVHS
• VGA vstup: 15-pinový D-sub

Pripojiteľnosť naboku
• Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
• vstup AV: CVBS+L/R (Cinch)
• Slúchadlový výstup: Minikonektor
• USB1: USB 2.0

Vylepšenie pripojiteľnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Pohotovostný režim systému

Vlastnosti
• Digitálne služby: Titulky, Teletext, MHEG, 8d EPG, 

Now&Next
• Jednoduché používanie: Štýl obrazu, Štýl zvuku

Hotelové funkcie
• Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, 

Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, 

• Režim väzenie: Režim vysokého zabezpečenia, 
Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG

• Vaša značka: Uvítacie logo
• Klonovanie a aktualizácia firmvéru: cez USB, 

Instant Initial Cloning
• Ovládanie zapnutia: Kanál/zdroj, Štýl obrazu, 

Hlasitosť (vrátane HP)
• Časovač: Časovač vypnutia, Alarm spustenia
• Kanály: Kombinovaný zoznam, Offline kanálový 

editor
• Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie 

kanálov
• Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
• Diaľkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, 

Zámka dvierok na batériu RC
• Proti krádeži: Kensington uzamknutie

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia
• Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
• Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Multimédiá
• Multimediálne pripojenia: USB
• Podporované prehrávanie videa: Kontajnery: AVI, 

MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4, HEVC, TS

• Podporované formáty titulkov: SRT, SSA SUB, ASS, 
SMI, TXT

• Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, 
WMA (v2 až v9.2)

• Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG
• Podp. rozlíšenie videa pri USB: až 1920 x 1080p pri 

30 Hz

Príslušenstvo
• Pribalené: Diaľkové ovládanie 22AV1407A/12, 2x 

batéria AAA, Stolný podstavec, Záručný list, 
Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými 
informáciami

• Voliteľný: Nastavenie RC 22AV9573A

Príkon
• Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
• Trieda energetického štítku: A++
• Energetický štítok Európskej únie: 49 W
• Ročná spotreba energie: 71 kW·h
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
• Funkcie úspory energie: Režim Eko
Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 1112 x 653 x 60/

91 mm
• Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 

1112 x 691 x 220 mm
• Hmotnosť výrobku: 10,5 kg
• Hmotnosť produktu (+ stojan): 11,4 kg
• Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: M6, 200 

x 200 mm
•
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Technické údaje
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* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy 

IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu 
využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch 
tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice 
RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
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