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Încântă-ţi invitaţii

cu gust autentic
Arată-le musafirilor tăi cât de mult îţi pasă cu acest televizor accesibil şi primitor pentru 
industria hotelieră. Te vei bucura de funcţii de ospitalitate dedicate, cum sunt o pagină de 
întâmpinare purtând o marcă de fabrică, instalare prin USB şi blocare meniu şi comenzi.

Experienţă de vizionare excelentă și confort maxim
• Televizor LED pentru imagini cu un contrast extraordinar
• Consum redus de energie
• USB pentru redare multimedia

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Întâmpină oaspeţii cu o pagină de întâmpinare personalizată
• Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
• Editor de canale off-line pentru editarea listelor de canale de pe un calculator
• O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
• Blocarea meniului de instalare
• Împiedicaţi utilizarea neautorizată prin blocarea joystickului
• Control avansat al volumului pentru a nu deranja oaspeţii
• Ideal pentru închisori



 Pagina de întâmpinare

De fiecare dată când este pornit televizorul, 
apare o pagină de întâmpinare. Aceasta poate fi 
personalizată ușor în momentul instalării cu 
ajutorul unei simple imagini de întâmpinare în 
format .png.

Clonare USB

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără 
cabluri toate setările și canalele programate de 
la un televizor la altele în mai puţin de un minut. 
Caracteristica asigură uniformitatea între 
televizoare și reduce semnificativ timpul și 
costurile de instalare.

PrisonMode
Pentru a controla comunicarea, acest televizor 
pentru industria hotelieră este echipat cu o 
setare specifică PrisonMode. Acest mod 
avansat de securitate dezactivează anumite 
setări care nu sunt solicitate de piaţa de 
detenţie, precum Teletext, Ghid electronic de 
programe, Subtitrări și porturi USB.

USB (fotografii, muzică, videoclipuri)

Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera 
digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv 
multimedia la portul USB din partea laterală a 
televizorului dvs. pentru a vă bucura de 
fotografii, videoclipuri și muzică cu browserul 
de conţinut ușor de utilizat de pe ecran.

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.

Control avansat al volumului
Cu ajutorul funcţiei de control avansat al 
volumului poţi instala volumul de pornire al 
televizorului și poţi prestabili intervalul de 
volum în care poate funcţiona televizorul, 
pentru a împiedica reglarea excesivă a 
volumului și deranjarea oaspeţilor din 
camerele de alături.

Blocare joystick
Prin activarea sau dezactivarea blocării 
joystickului, administratorul poate împiedica 
utilizarea neautorizată a televizorului prin 
joystick, reducând costurile generale de 
administrare ale hotelului.

Blocarea meniului de instalare
Previne accesul neautorizat la setările de 
instalare și configurare, pentru a asigura un 
confort maxim oaspeţilor și pentru a evita 
costurile de reprogramare inutile.

Consum redus de energie
Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a 
minimiza consumul de energie. Acest lucru nu 
reduce doar impactul asupra mediului, ci 
diminuează și costurile de utilizare.
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• Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, • Consum în standby: <0,3 W
Imagine/Ecran
• Afișaj: LED Full HD
• Dimensiune diagonală ecran: 22 inch / 55 cm 
• Raport lungime/lăţime: 16:9
• Rezoluţie panou: 1920 x 1080 p
• Luminozitate: 250 cd/m²
• Unghi de vizionare: 178º (O) / 178º (V)
• Raport contrast (uzual): 3000

Audio
• Putere de ieșire a sunetului: 5 (2x2,5) W
• Boxe: 2,0, În partea inferioară
• Caracteristici audio: Egalizator, Balans, AVL, 

Incredible Surround, Bas dinamic

Design
• Culoare: Negru

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 

1080p60)
• TV analogic: PAL, SECAM

Conectivitate spate
• Antenă: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4, ARC, HDMI 2.0 cu HDCP 2.2
• HDMI2: HDMI 1.4
• Ieșire audio digital: Coaxial (SPDIF)
• Scart: CVBS, RGB, SVHS
• Intrare VGA: D-sub 15 pini

Conectivitate lateral
• Slot standard de interfaţă: CI+ 1.3
• Intrare AV: CVBS+L/R (Cinch)
• Ieșire căști: Mini-Jack
• USB1: USB 2.0

Caract. de conectivitate superioare
• EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, 

Sistem în standby, Trecere prin telecomandă

Caracteristici
• Servicii digitale: Subtitrări, Teletext, MHEG, 

Acum&După, EPG 8d
• Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
• Control local: Joystick

Caracteristici pentru industria hotelieră

Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului 
(inclusiv HP)

• Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare 
TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare

• Marca ta: Siglă de întâmpinare
• Clonare și actualizare firmware: prin USB, Clonare 

iniţială instantanee
• Control pornire: Canal/Sursă, Stil imagine, Volum 

(inclusiv HP)
• Cronometru: Temporizator de standby, Alarmă de 

trezire
• Canale: Listă combinată, Editor de canale off-line
• Control: Blocarea actualizării automate a canalelor
• Control energie: Ecologic/lansare rapidă
• Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, 

Blocare ușă baterie telecomandă
• Antifurt: Blocare Kensington

Caracteristici pentru domeniul medical
• Control: Telecomandă multifuncţională
• Confort: Ieșire căști

Multimedia
• Conexiuni multimedia: USB
• Redare video acceptată: Containere: AVI, MKV, 

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

• Formate de subtitrări acceptate: SRT, SSA SUB, 
ASS, SMI, TXT

• Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, 
WMA (v2 până la v9.2)

• Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG
• Rezoluţie video acceptată pe USB: până la 1920 x 

1080p la 30 Hz

Accesorii
• Incluse: Telecomandă 22AV1407A/12, 2 baterii 

AAA, Suport pentru montare pe masă, Certificat 
de garanţie, Broșură cu date juridice și pentru 
siguranţă

• Opţional: Configurare RC 22AV9573A, 
Telecomandă 22AV1601A/12

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
• Clasă de etichetare energetică: A+
• Alimentare eticheta energetică UE: 19 W
• Consum anual de energie: 27 kW·h
• Funcţii economisire energie: Mod Eco
• Temperatură ambient: între 5 °C și 45 °C

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 516 x 317 x 35/43 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

516 x 326 x 134 mm
• Greutate produs: 3,3 kg
• Greutate produs (+ stativ): 3,5 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: M4, 75 x 75 

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

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

http://www.philips.com

