Philips
Cutie sistem interactivă
digitală

SBB105D

Surprindeţi-vă oaspeţii prin serviciile interactive
pentru televizoarele digitale
Cu ajutorul cutiei de soluţii interactive digitale vă puteţi moderniza televizorul hotelier
digital pentru a accepta soluţii de divertisment interactive.
Soluţie de sistem integrat compatibilă cu tehnologiile viitoare
• Funcţiune de upgrade flexibil pentru televizoarele digitale
• Oferă suport suplimentar pentru soluţii de divertisment interactiv
• Interfaţă SmartPlug Xpress
• Slot SmartPort Xpress pentru sisteme interactive
• Upgrade de la distanţă pentru software
Diferenţierea experienţei oaspeţilor
• O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
• SmartClock
Design profesionist pentru hoteluri
• Carcasă spate estetică
• Extinderea duratei de viaţă
• Clonarea setărilor
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Cutie sistem interactivă digitală
Specificaţii

Caracteristici principale produs

Conectivitate

• Caract. de conectivitate superioare: Conector
RJ12 SmartPlug, Slot de extindere SmartCard,
Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W,
Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin
scart

Splitter de alimentare, Consolă de montaj,
Consolă de montaj pentru sursa de curent, Cablu
RJ48 - 3 pini, Cablu Scart-D-sub 15, Manual de
utilizare, Certificat de garanţie
• Accesorii opţionale: Configurare telecomandă
RC2573GR, SmartLoader wireless 22AV1135

Comoditate

Specificaţii pentru protecţia mediului

• Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Clonarea
setărilor televizorului
• Montare VESA: 100 x 100 mm, 200 x 100mm
• Funcţii hoteliere interactive: Compatibilitate cu
panoul de conectivitate, Diagnosticare la distanţă,
Upgrade de software la distanţă, Limbă reglabilă
pentru subtitrări, Blocarea descărcărilor soft prin
legătură radio, Televiziune cu plată Smoovie
• Ceas: Smart Clock

Accesorii

• Accesorii incluse: Carcasă spate estetică,
Receptor IR extern, Adaptor de curent extern,

• Standby pasiv
• SmartPower

Dimensiuni

• Carcasă estetică (LxÎxA): 373,5 mm x 246 mm x
53 mm
• Greutate produs: 2,85 kg
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A):
265 x 182 x 396 mm

Produse corelate

• Compatibil cu: 20HF5335D, 26HF5335D,
32HF5335D
•

Opţiune de upgrade flexibil
DISB vă oferă o opţiune flexibilă pentru modernizarea
televizorului dvs. hotelier digital deja existent.
Oferă suport suplimentar pentru
divertisment
DISB oferă suport suplimentar pentru soluţiile de
divertisment interactiv cum ar fi programele video la
cerere, canalele TV premium și televiziunea prin Internet.
XPress SmartPlug
Portul de comunicare SmartPlug Xpress (RJ-12) este
compatibil cu toate standardele de divertisment
principale. Protocoalele incluse permit conectarea cu
decodoare externe, alte decodoare și soluţii PC.
Slot SmartPort Xpress
Slotul SmartCard Xpress permite terţilor să adauge noi
funcţionalităţi la televizor, prin intermediul cardurilor de
aplicaţii.
Upgrade de la distanţă pentru software
Software-ul televizorului care controlează caracteristicile
specifice hotelului poate primi upgrade de la distanţă prin
intermediul unui sistem certificat.
O singură listă de canale combinată
O singură listă de canale combinată pentru canalele
analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să
comute fără niciun efort între canalele analogice și
digitale.
SmartClock
SmartClock oferă posibilitatea indicării orei pe ecran la
comutarea între canale.
Carcasă spate estetică
Carcasa spate estetică oferă televizorului dvs. un aspect
plăcut și profesionist.
Extinderea duratei de viaţă
Puteţi extinde durata de viaţă a televizorului dvs. hotelier
autonom digital realizând un upgrade la un televizor
hotelier digital interactiv.
Clonarea setărilor
Asigură capacitatea de a copia setările, precum și
canalele analogice și digitale programate de la un
televizor la altul. Funcţia asigură uniformitatea între
televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de
instalare.
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