
 

Philips
televisor plano profissional

15"
LCD

15HF5234
televisor plano hospitaleiro

com clonagem sem fios para instalação rápida
Compacto, elegante e moderno. Este televisor LCD de 15 polegadas oferece tudo aquilo 
de que necessita para que os seus clientes se sintam em casa, poupando tempo e 
mantendo o custo de propriedade muito baixo.

O melhor custo total de propriedade
• Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas
• Bloqueio controlos dianteiros/laterais
• Rádio FM integrado
• Televisor de consumo conversível
• Bloqueio do menu de instalação

O máximo conforto para os clientes
• Limitação de volume
• Programação de canal ao ligar

Excelente experiência de visualização e todo o conforto
• Crystal Clear III para imagens naturais com melhor qualidade
• O Filtro Comb 2D torna as imagens mais límpidas para detalhes mais precisos
• Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema
 



 Wireless Smart Loader™
Proporciona a capacidade de copiar facilmente 
e sem fios todas as definições de um televisor 
para outro em menos de um minuto. A 
funcionalidade garante uniformidade entre 
televisores e reduz de forma significativa o 
tempo e os custos de instalação.

Bloqueio controlos dianteiros/laterais
Ao seleccionar a opção para bloquear ou 
desbloquear o acesso aos controlos dianteiros 
e laterais do televisor no menu de 
configuração, é evitado o acesso não 
autorizado ao menu do televisor, poupando 
tempo e esforço de nova instalação.

Rádio FM integrado
O rádio FM integrado proporciona aos clientes 
conforto adicional sem ser necessário fazer um 
investimento extra nos receptores de rádio.

Televisor de consumo conversível
Converte facilmente o televisor de operações 
comerciais para definições do consumidor para 
vendas pós-mercado.

Bloqueio do menu de instalação
Evita o acesso não autorizado a definições de 
instalação e configuração, para garantir o maior 
conforto aos utilizadores e evitar custos de 
reprogramação desnecessários.

Limitação de volume
Esta funcionalidade permite predefinir os 
limites de volume do televisor, evitando ajustes 
de volume excessivos e perturbação dos seus 
vizinhos.

Programação de canal ao ligar
Perfeito para publicidade interna ou canais de 
informação, uma vez que permite mostrar um 
canal predefinido quando o televisor está 
ligado.

Crystal Clear III
O Crystal Clear III combina um nível de 
melhorias de imagem: filtro comb 2D, Dynamic 
Contrast, Blue Stretch e melhoramento dos 
verdes para cores mais naturais.

Filtro Comb 2D
O filtro comb 2D separa as informações de 
crominância (cor) das da luminância 
(luminosidade) do sinal de vídeo para um 
processamento independente, melhorando a 
resolução da imagem e minimizando a 
distorção.

Surround Dolby Virtual
O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de 
processamento para melhoramento dos 
efeitos de som surround. Cria a sensação do 
Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes 
posteriores adicionais. A vantagem é uma total 
concentração dos espectadores na experiência 
televisiva.
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Imagem/Visualização
• Tamanho do ecrã na diagonal: 15 polegada / 38 cm 
• Rácio de aspecto: 4:3
• Tipo de ecrã de visualização: TFT XGA LCD
• Resolução do painel: 1024 x 768p
• Luminosidade: 450 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 500:1
• Tempo de resposta (típico): 16 ms
• Melhoramento de imagem: Filtro Comb 2D, 

Controlo Activo, Melhoramento das cores, Crystal 
Clear III, Varrimento Progressivo, Ajuste da 
Nitidez

• Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-
reflexos

• Ângulo de visão (h / v): 140 / 125 grau

Resolução Suportada do Ecrã
• Formatos de vídeo

Resolução Frequência de actualização
640 x 480p  2Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Formatos de computador
Resolução Frequência de actualização
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
832 x 624  75 Hz
1280 x 768  60Hz

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Número de canais predefinidos: 99
• Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF, FM
• Ecrã do Sintonizador: PLL
• sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Reprodução de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 2 W
• Sistema de som: Nicam Estéreo, Surround Dolby 

Virtual
• Melhoramento do Som: Nivelador automático de 

volume

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• Número de Scarts: 1

• Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-video
• Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Entrada 

Áudio de PC

Conveniência
• Conforto: Funcionalidades para Quartos de Hotel, 

Temporizador
• Facilidade de Instalação: ACI: Instalação 

Automática de Canais, Programação automática, 
Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do 
Programa, Carregamento Inteligente sem Fios

• Fácil de Utilizar: Rádio FM, Controlo lateral, 
Controlo Smart Picture, Controlo de Som 
Inteligente

• Telecomando: TV
• Tipo do telecomando: RCFE05SMU00
• Ajustes de Formato do Ecrã: Compressão 16:9, 

4:3, Expansão 4:3
• Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
• Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas, 

Texto rápido
• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 

Espanhol
• Montagem VESA: 100 x 100 mm
• Outras conveniências: Bloqueio Kensington

Corrente
• Corrente eléctrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: Funcionamento normal 42 

W W
• Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C

Dimensões
• Cor da caixa: Prata gelo e frente deco preta alto 

brilho
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

375 x 337 x 62 mm
• Peso do produto: 4 kg
• Dimensões (com base) (L x A x P): 

375 x 375 x 169 mm
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

454 x 391 x 215 mm
• Peso incl. Embalagem: 5,8 kg

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação, 

Telecomando, Suporte para mesa, Manual do 
Utilizador

• Acessórios opcionais: Wireless SmartLoader 
22AV1120

•
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