
 

 

Philips
TV plat profesional cu 
tehnologia Digital Crystal 
Clear

20"
LCD digital integrat

20HF5335D
Design avansat şi valoare excepţională

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră
Cu acest televizor modern şi economic, destinat industriei hoteliere, vă veţi bucura de 
avantajele televiziunii digitale şi veţi fi pe deplin pregătiţi pentru viitor. Oaspeţii dvs. vor 
beneficia de o primire călduroasă şi de o vizionare excelentă.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare
• Mesaj de întâmpinare pe ecran
• Tuner DVB-T integrat pentru televiziune și radio digitale
• Protejarea conţinutului HDCP

Experienţă de vizionare excelentă și confort maxim
• Digital Crystal Clear vă oferă imagini mai vii, la calitate cinematografică
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie

Cel mai scăzut cost total de proprietate
• SmartLoader wireless pentru clonare rapidă
• Blocarea meniului de instalare
• Compatibil montare VESA

Viabil și sigur
• Consum redus de energie
• Design ecologic și carcasă ignifugă



 Mesaj de întâmpinare
Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare 
dată când este pornit televizorul.

Tuner DVB-T integrat
Pe lângă canalele analogice existente, tunerul 
DVB-T integrat vă permite să recepţionaţi 
canale TV digitale terestre. De asemenea, le 
permite oaspeţilor să asculte posturi de radio 
digitale la calitate deosebită fără să mai investiţi 
în receptoare radio.

HDCP
Este acceptată redarea conţinutului protejat 
HDCP, atât pentru conţinut SD, cât și pentru 
conţinut HD. HDCP (High-bandwidth Digital 
Content Protection) este un sistem de 
protecţie a drepturilor de autor care ajută la 
stoparea duplicării neautorizate a conţinutului 
protejat prin drepturi de autor (cum sunt 
filmele și concertele).

SmartLoader
Asigură capacitatea de a copia setările și 
canalele analogice programate de la un 
televizor la altele în mai puţin de un minut. 
Funcţia asigură uniformitatea între televizoare 
și reduce semnificativ timpul și costurile de 
instalare.

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 nenecesare.

Montare VESA
Un standard industrial universal pentru 
echipamente cu montare pe perete/plafon emis 
de Video Electronics Standards Association. 
Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru 
posibilităţile de montare și o gamă vastă de 
dispozitive de montare pe perete.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear este o tehnologie de 
procesare care ajustează și îmbunătăţește 
digital calitatea imaginilor prin optimizarea 
contrastului, culorilor și a nivelului de claritate, 
rezultând imagini mai vii, la calitate 
cinematografică.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ este o tehnologie de 
procesare audio care extinde distanţa virtuală 
dintre cele două boxe și creează o experienţă 
mai captivantă. Incredible Surround™ le 
permite oaspeţilor să se bucure de un sunet 

surround total cu o adâncime și o amplitudine 
mai mari, fără a utiliza alte boxe.

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.

Design ecologic
Viabilitatea este parte integrantă din concepţia 
Philips asupra activităţilor sale. Televizoarele 
Philips sunt proiectate și produse conform 
principiilor noastre EcoDesign orientate către 
minimizarea impactului general asupra 
mediului, prin diminuarea consumului de 
energie, îndepărtarea substanţelor periculoase, 
micșorarea greutăţii, ambalarea mai eficientă și 
gradul sporit de reciclare. De asemenea, 
televizoarele Philips au o carcasă specială, 
confecţionată dintr-un material ignifug. Testele 
independente realizate de pompieri au arătat 
că, în timp ce televizoarele pot intensifica 
uneori incendiile provocate de surse externe, 
televizoarele Philips nu contribuie la 
propagarea acestora.
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Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 20 inch / 51 cm 
• Raport lungime/lăţime: 4:3
• Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
• Rezoluţie panou: 640 x 480 p
• Luminozitate: 450 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 800:1
• Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
• Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
• Timp de răspuns (uzual): 25 ms
• Caracteristici superioare imagine: Filtru 3D de tip 

pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control 
activ, Contrast Plus, Îmbunătăţire dinamică a 
contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminare 
linii distorsionate, Scanare progresivă, 
Caracteristici sup. tranziţie culori, Luminance 
Transient Improver, Digital Crystal Clear, Ajustare 
definiţie

• Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu 
strat antireflex

rezoluţie de afișare acceptată
• Formate video

Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh

• Formate calculator
Rezoluţie Rată de reîmprospătare
640 x 480  60, 75Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75Hz
1024 x 768  60, 75Hz

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Număr de canale presetate: 100
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
• Afișare tuner: PLL
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM
• DVB: DVB terestru *

Sunet
• Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Enhancement, Echilibrare automată volum, 
Incredible Surround

• Egalizator: 7 benzi

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate
• Număr de mufe SCART: 2
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

RGB
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, 

Intrare S-video
• Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-

video
• Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr
• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI
• Alte conexiuni: Interfaţă comună, Ieșire căști

Comoditate
• Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de 

pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
• Ușor de instalat: Denumire automată a 

programelor, Instalare automată canale (ACI), 
Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, 
Reglare fină, Nume program, Sortare, Clonarea 
setărilor televizorului, Blocarea tastaturii, Acces la 
meniul de securitate

• Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, 
Comutare ușoară Digital/Analogic, Control lateral

• Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, 
Expandare 4:3

• Teletext: Hipertext - 1000 pagini
• Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de 

vest
• Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, 

Linie de informaţii program
• Telecomandă: protecţie antifurt pentru baterie, 

detectare a descărcării bateriei
• Tip telecomandă: RC19335038/01 (RC2890)
• Alte avantaje: Blocare Kensington, Poate fi folosit 

ca televizor obișnuit

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: 220 - 240 V, 50/60 

Hz
• Consum: 58 W
• Consum în stare de repaus: < 1 W
• Temperatură ambientală: 5° C - 40° C

Dimensiuni
• Culoare carcasă: Negru, luciu superior
• Dimensiuni set (L x Î x A): 495 x 419 x 88 mm
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

495 x 467 x 185 mm
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

602 x 202 x 552 mm
• Greutate produs: 6,8 kg
• Greutate produs (+ stativ): 8,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 10.6 kg
• Sistem de montare compatibil VESA: 100 x 100 

mm

Accesorii
• Accesorii incluse: Certificat de garanţie, Cablu de 

alimentare, Telecomandă, Baterii pentru 
telecomandă, Suport de tip masă

• Accesorii opţionale: SmartLoader 22AV1135

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Siguranţă: Carcasă ignifugă
•

20HF5335D/12

Specificaţii
TV plat profesional cu tehnologia Digital Crystal Clear
20" LCD digital integrat

http://www.philips.com

