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Speciális távvezérlő vendéglátóhelyek számára
A vendéglátásban használatos funkciókkal ellátva
A rendszer-távvezérlők kialakítása tökéletesen megegyezik a Hospitality TV-készülékek 2008-
2009-es típusainak kialakításával. A stílusos design, az alacsony akkumulátor töltésszint érzékelése, 
és a lopás elleni védelem a legnagyobb mértékben támogatja a hotel személyzetének munkáját.

Szállodai használatra tervezve
• egyszerűen tisztítható,

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás
• Digitális funkcionalitás

Differenciált élmény a vendégeknek
• Egyedülálló módon láthatatlan hangszórókból érkező erőteljes hang
• Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
• Modern kialakítás

Legalacsonyabb üzemeltetési költség
• Alacsony töltésszint érzékelése
• Lopás elleni védelemmel ellátott elemtartó zár



 Lopás elleni védelemmel ellátott 
elemtartó
Az elemek egy csavar segítségével lezárhatók, így a 
vendégek nem tudják kivenni azokat.

Digitális funkcionalitás
Általánosságban megfigyelhető a TV-készülékek 
esetén is a digitális rendszerek irányába történő 
elmozdulás, így a Távvezérlő rendelkezik a digitális 
TV-készülékek vezérléséhez alkalmas gombokkal.

egyszerűen tisztítható,
Praktikus és stílusos kialakítás a fényes külső helyett, 
így Ön soha nem talál ujjlenyomatokat a terméken.

Alacsony töltésszint érzékelése
Egy üzenet jelenik meg a képernyőn, amikor az 
elemek kezdenek lemerülni, így a hotel személyzete 
időben cserélheti azokat a vendégeknek okozott 
kellemetlenségek nélkül.

Modern kialakítás
Stílusos kialakítású eszköz, amely illeszkedik a Philips 
2008-2009-es Hospitality TV-készülékek sorába.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára
A TV-készülékhez stílusos távvezérlő tartozik, 
amelyet elsősorban vendéglátóhelyeken történő 
használatra terveztek. Az egyszerű használat 
érdekében a távvezérlő csak a leglényegesebb 
gombokkal és funkciókkal rendelkezik. Ezen kívül, az 
alacsony töltöttségi szint kijelzése, valamint az 
akkumulátoros lopásgátló funkciók járulnak hozzá a 
hatékony szállodai működtetéshez.
22AV1106B/10

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2010-07-23

Verzió: 1.0.2

12 NC: 8670 000 63342
EAN: 87 12581 54487 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 185 x 48 x 26 mm

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő
•
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