
υέλικτη Flat TV ειδικών προδιαγραφ
Ε ών
µε ενσωµατωµένη υποδοχή SmartCard και ρολόι
Αυτή η τηλεόραση LCD HD Ready µε υποδοχή SmartCard είναι πλήρως συµβατή µε 
αµφίδροµες υπηρεσίες και οικιακή ψυχαγωγία. Οι αποκλειστικές λειτουργίας 

"hospitality" µεγιστοποιούν την άνεση των επισκεπτών ενώ µειώνουν το κόστος 

ιδιοκτησίας.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
• Fast cloning - Wireless Smart Loader™
• Έως 50% εξοικονόµηση ισχύος µε SmartPower
• Ενσωµατωµένη οθόνη προβολής ώρας µε Αφύπνιση και Προειδοποίηση µηνύµατος
• Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Συµβατότητα µε συστήµατα και διαχρονικότητα
• Ενσωµατωµένη υποδοχή SmartCard Xpress™
• Πρωτόκολλο διασύνδεσης Serial Xpress™ Control
• Έξτρα, ενσωµατωµένο τροφοδοτικό (12V)
Μέγιστη άνεση για τους επισκέπτες
• Κλείδωµα πλήκτρων έντασης ήχου
• Μήνυµα υποδοχής στην οθόνη
Philips
Επαγγελµατική Flat TV

26"
Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων HD 
Ready
26HF7874
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 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
oninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
ντίστοιχους ιδιοκτήτες.

ww.philips.com
Εικόνα/Οθόνη
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 2" ίντσα / 66 εκ. 
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
• Φωτεινότητα: 500 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1200:1 (δυναµική)
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
• Βελτίωση εικόνων: Υποβίβαση κίνησης(Pull-

Down) 3/2-2/2, Τρισδιάστατο κτενοειδές 
φίλτρο 3D, Active Control, Contrast Plus, 
Ψηφιακό Crystal Clear, Ψηφιακή Μείωση 
Θορύβου, Jagged Line Suppression, Π
ροοδευτική σάρωση, Ρύθµιση ευκρίνειας

• Βελτίωση οθόνης: Αντιανακλαστική επικάληψη 
οθόνης

• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 17" / 17" βαθµός

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός προεπιλεγµένων καναλιών: 125
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Οθόνη δέκτη: PLL
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL 

D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, 
SECAM L/L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 5 W RMS
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Εικονικό 

Dolby Digital
• Βελτιώσεις ήχου: Αυτόµατη διατήρηση 

σταθερής έντασης, ∆υναµική βελτίωση µπάσων

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2

Συνδεσιµότητα
• Βελτιώσεις συνδεσιµότητας: Υποδοχή 

σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, 
Υποδοχή επέκτασης SmartCard, Υποδοχή 
σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, Σύνδεσµος HM, 
Έξτρα τροφοδοτικό 12V/1W

• Αριθµός σκαρτ: 2

• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 
CVBS

• Υποδοχή scart 2: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 
CVBS, Είσοδος S-Video

• AV 3: YPbPr
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου, Είσοδος S-Video
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75

Ευκολία
• Ρολόι: Χρονοδ. αυτόµ. διακοπής λειτουργίας, 

Ξυπνητήρι, Ενσωµατωµένη οθόνη LCD ένδειξης 
ώρας

• Βελτιώσεις ρολογιού: Synchro Time µέσω PDC/
TXT

• Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest"
• Ευκολία εγκατάστασης: Προηγµένη λειτουργία 

hotel, Ακριβής ρύθµιση, Ψηφιακός συντονισµός 
PLL, Ονοµασία προγράµµατος, Έξυπνη 
ασύρµατη φόρτωση

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Πλαϊνό χειριστήριο, Έλεγχος Smart 
Picture, Έξυπνος έλεγχος ήχου

• Εικόνα σε Εικόνα: Εικόνα σε γραφικά
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 7 λειτουργίες ευρείας 

οθόνης, Αυτόµατο φορµά
• Teletext: 10 σελίδες έξυπνου κειµένου
• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείµενο
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά
• Στήριγµα VESA: 200 x 100 χιλ.
• Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Τάση
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 110 - 240V, 50/60Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 100W Κανονική 

λειτουργία W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: +5°C/+40°C

∆ιαστάσεις
• Έγχρωµο περίβληµα: Σε δύο χρώµατα, Black & 

Silver Frost
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 

804.5 x 438 x 114 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 13.4 κ.
• ∆ιαστάσεις (µε βάση) (Π x Υ x Β): 

804.5 x 477 x 222 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

876 x 601 x 209 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 17" κ.

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο ρεύµατος, 

Βάση τραπεζιού, Εγχειρίδιο χρήσεως
• Προαιρετικά εξαρτήµατα: Ρύθµιση 

τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Ασύρµατο 
SmartLoader 22AV1120

•

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480p 2Fh
720 x 576p 2Fh
1280 x 720 p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768 60, 70, 75Hz
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ireless Smart Loader™
ας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και 
σύρµατα όλες τις ρυθµίσεις προγραµµάτων από µία 
ηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις µέσα σε ελάχιστο 
ρονικό διάστηµα. Η λειτουργία διασφαλίζει την 
µοιογένεια µεταξύ των τηλεοράσεων και µειώνει 
ισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

martPower
 ένταση οπίσθιου φωτισµού µπορεί να ελεγχθεί και να 
ροκαθοριστεί από το σύστηµα µειώνοντας την 
ατανάλωση ρεύµατος έως και 50% και 
ξοικονοµώντας ουσιαστικά το κόστος ενέργειας.

νσωµατωµένη οθόνη προβολής ώρας
 ενσωµατωµένη οθόνη προβολής ώρας/ ξυπνητηριού, 
άνει τα επιπλέον ρολόγια περιττά. Αυτόµατος 
υγχρονισµός ώρας µέσω teletext, επιλέξιµη 
ωτεινότητα οθόνης και ξυπνητήρι για µεγαλύτερη 
νεση.

ποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
ύνδεση εισόδου ενισχυµένου ήχου για εύκολη 
γκατάσταση εξωτερικών ηχείων (π.χ. για µπάνια), 
ξαλείφοντας την ανάγκη επένδυσης σε εξωτερικό 
ξοπλισµό

νσωµατωµένη υποδοχή SmartCard
πιτρέπει τη διασύνδεση αποκωδικοποιητών και 
αρτών εφαρµογών µε την τηλεόραση, προσθέτοντας 
έα λειτουργικότητα στην τηλεόραση. Επεκτάσιµη για 
ελλοντικές αναβαθµίσεις και ψηφιακές εφαρµογές 
πως λύσεις που βασίζονται στο internet. Η υποδοχή 
άρτας SmartCard Xpress™ ενσωµατώνεται στην LCD 
lat TV περιορίζοντας την ανάγκη για πρόσθετα κουτιά 
αι εξωτερικές συνδέσεις.

erial Xpress™ Control
ο πρωτόκολλο διασύνδεσης Serial Xpress™ είναι 
υµβατό µε όλες τις σηµαντικές υπηρεσίες 
υχαγωγίας. Συνδέει την τηλεόραση µε εξωτερικούς 
ποκωδικοποιητές, µε συσκευές set-top box και µε 
ύσεις PC. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα UART και 
S232.

ξτρα, ενσωµατωµένο τροφοδοτικό
ο έξτρα, ενσωµατωµένο τροφοδοτικό διασφαλίζει τη 
ωστή λειτουργία της υποδοχής επέκτασης, της οθόνης 
ροβολής της ώρας και του ξυπνητηριού όταν η 
ηλεόραση είναι κλειστή. Είναι ειδικά σχεδιασµένο ώστε 
α απαιτεί µόνο µία πρίζα για εύκολη διαχείριση των 
αλωδίων.

λείδωµα πλήκτρων έντασης ήχου
 λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης 
χου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την 
περβολική αύξηση του ήχου ώστε να µην ενοχλείτε 
ους γείτονες.

ήνυµα υποδοχής
αιρετισµός υποδοχής στην οθόνη κάθε φορά που 
νοίγετε την τηλεόραση

D Ready
πολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας µιας 
ραγµατικής τηλεόρασης HD και συνδεθείτε µε πηγές 
D, όπως HDTV, Blue-ray DVD ή HDVD. Το HD ready 
ίναι µια προστατευµένη προδιαγραφή που προσφέρει 

καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση µε την 
προοδευτική σάρωση. Συµµορφούµενο µε τα  πρότυπα 
της EICTA, προσφέρει µια οθόνη HD µε ανάλυση και 
ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. ∆ιαθέτει υποδοχή 
YPbPr και µη συµπιεσµένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή 
HDMI, µε υποστήριξη HDCP. Εµφανίζει σήµατα των 
720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.
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Προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

Επαγγελµατική Flat TV
26" Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων HD Ready


