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Изгодна цена за този модерен дизайн

с енергоспестяваща светодиодна технология
С този енергийно ефективен LED телевизор за хотели се радвате на ефективно 
инсталиране чрез клониране на настройките през USB и на специални функции за 
хотели, като заключване на менюто и управлението.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения
• Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
• Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталиране
• USB за възпроизвеждане на мултимедия
• Вграден свързващ панел
• Ниско потребление на енергия
• Ограничаване на силата на звука
• Заключване на менюто за инсталиране
• Приветствена страница на екрана на дисплея
• Заключване на страничните контроли
A
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 Клониране през USB
Дава възможност да се копират лесно и 
безжично всички програмирани настройки 
и канали от един телевизор на други 
телевизори за по-малко от минута. 
Функцията гарантира съгласуваността на 
телевизорите и значително намалява 
времето и разходите за инсталиране.

Ограничаване на силата на звука
Тази функция предварително настройва 
работните граници на силата на звука на 
телевизора, като не се допуска прекалено 
засилване на звука с оглед да не се 
безпокоят съседите.

Заключване на менюто за инсталиране
Предотвратява неразрешения достъп до 
настройките за инсталиране и 
конфигуриране, за да се осигури 
максимално удобство за гостите и да се 
избегнат излишни усилия за 
препрограмиране.

Ниско потребление на енергия
Телевизорите Philips са проектирани за 
минимизиране на мощността на 

потребление. Това не само намалява 
вредното въздействие върху околната 
среда, но и снижава експлоатационните 
разходи.

Вграден свързващ панел
Вграденият свързващ панел позволява на 
вашите гости да свързват безпроблемно 
своите устройства към вашия телевизор, без 
да е необходим външен свързващ панел.

LED лампи

Най-авангардната технология на 
светодиодна подсветка в този телевизор 
съчетава красивата минималистична 
конструкция със зашеметяващо качество на 
картината и най-ниското потребление на 
енергия в категорията. Освен това, тя не 
използва никакви опасни материали. Така 

със светодиодната подсветка се радвате на 
ниско потребление на енергия, висока 
яркост, невероятен контраст, рязкост и 
живи цветове.

USB (снимки, музика, видео)

Свържете USB флаш памет, цифрова камера, 
mp3 плейър или друго мултимедийно 
устройство към USB порта отстрани на 
телевизора и се наслаждавайте на снимки, 
видео и музика – лесно, с екранния браузър 
на съдържание.

Приветствена страница
На екрана се появява приветствие при всяко 
включване на телевизора.
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Картина/дисплей
• Дисплей: LED HD телевизор
• Размер на екрана по диагонал: 48 инч / 122 см
• Съотношение на размерите на картината: 16:9
• Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 
пиксела

• Зрителен ъгъл: 178º (хор.)/178º (верт.)
• Подобрение на картината: Digital Crystal Clear,

100 Hz Perfect Motion Rate
• Цвят на кутията: Черен
• Яркост: 300 cd/m²

Поддържана разделителна 
способност на дисплея
• Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
• Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до

1920x1080p

Тунер/приемане/предаване
• Цифров телевизор: DVB-C MPEG2/MPEG4,

DVB-T MPEG2/MPEG4
• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Звук
• Подобрение на звука: Автоматично
изравняване звук, Incredible Surround,
Регулиране на високи и ниски честоти, Clear
Sound

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване
• Брой AV връзки: 1
• Брой USB портове: 1
• Брой HDMI връзки: 1
• Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
• HDMI функции: Канал за връщане на аудио
• Странични изводи за свързване: Аудио вход Л/
Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, USB 2.0

• Други връзки: Антена IEC75, Изход S/PDIF
(коаксиален), VGA вход за компютър, Общ
интерфейс Plus (CI+)

Удобство
• Лесно инсталиране: Система за автоматично
настройване (ATS), Автом. инсталиране на
канали (ACI), Автоматично задаване на име на
програма, Автоматично запаметяване,
Клониране на настройките на телевизора през
USB, Заключване на менюто за инсталиране,
Защитен достъп до менюто

• Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL),
Екранно меню, Списък на програмите,
Страничен регулатор, 1 списък с канали,
аналогови/цифрови

• Комфорт: Функции за гостите на хотели,

Страница с приветствие (.png), Канал за 
включване, Ограничаване на силата на звука, 
Таймер за заспиване

• Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-
блок

• Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
• Електронен справочник за програми:
Електронен справочник на програмите за 8 дни,
ЕСП "Сега и следваща"

• Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9,
Увеличение 14:9, 16:9, Автоматично, Субтитри,
Кино

• Дистанционно управление: 22AV1407A/12
• Възможност за надстройване на фърмуера:
Фърмуер, надстройван през USB

Грижа за здравето
• Управление: Многоцелево дистанционно
управление (4x)

• Удобство: Изход за слушалки

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: USB
• Формати за възпроизвеждане на видеоклипове:

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
Контейнери: AVI, MKV, WMV9/VC1

• Формати за възпроизвеждане на музика: MP3,
M4A, WMA (v2 до v9.2)

• Формати за възпроизвеждане на изображения:
JPEG, BMP, PNG

Power
• Мрежово захранване: AC 220-240V; 50-60Hz
• Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 87 W
• Енергиен етикет с клас: A
• Консумация на енергия годишно: 127 kWh
• Мощност на потребление в режим на
готовност: < 0,3 W

• Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
• Функции за пестене на електроенергия: ECO
режим, Изключване на образа (за радио)

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д):

1093 x 642 x 81/99 мм
• Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д):

1093 x 681 x 220 мм
• Тегло на изделието: 13,1 кг
• Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 400
мм

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно
управление, Батерии за дистанционното,
Настолна стойка, Гаранционна карта, Брошура
за правни въпроси и безопасност

• Допълнителни аксесоари: Дистанционно за
настройка 22AV8573/00

•
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