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d den här energibesparande LED-TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra 

naste anslutningsmöjligheterna samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg 
andekostnad.

Philips OXIGEN – unika anslutnings- och hanteringsmöjligheter
• Philips OXIGEN för de senaste anslutningsmöjligheterna och den bästa totalkostnaden
• Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
• AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar
• Secure SimplyShare för strömning av filmer och musik till din TV
• SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
• SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner
• Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
• Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
• Serial Xpress Protocol för interaktiva system
• MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
• Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
• Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna
• Integrerad anslutningspanel
A



 MyChoice-kompatibel
MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt 
att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. 
Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att 
du kan få tillbaka din ursprungliga TV-
investering.

LED-TV med Full HD

Den mest avancerade LED-tekniken i den här 
LED-TV:n med Full HD kombinerar en 
iögonfallande, minimalistisk design med otrolig 
bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin 
klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte 
några miljöfarliga material. Med LED-
bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg 
strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig 
kontrast och skärpa samt levande färger.

AppControl
Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt 
TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och 
sortera alla appar precis som du vill. Och nu 
kan du dessutom klona inställningarna till en 
annan TV så att du slipper göra om dem! Du 
kan till och med göra olika profiler och ändra 
dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar 
med hög bandbredd och de andra rummen 
appar med låg bandbredd? Inga problem. 
AppControl gör upplevelsen smidig för både 
dig och dina gäster.

Inbyggd IPTV
Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra 
nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt 

hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till 
interaktiva kanaler, Video-on-Demand, 
interaktiva hotellmenyer och information samt 
beställningssystem online utan en extern 
enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-
kablar och även använda internetnätverk för 
att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till 
TV:n. Vårt partnernätverk kan ge dig en portal 
som är anpassad efter just dina önskemål.

Philips OXIGEN
Philips OXIGEN är en komplett lösning för TV 
för hotellmiljöer. De innovativa funktionerna 
är utformade för att både gäster och 
hotellägare ska få de senaste 
anslutningsmöjligheterna samtidigt som 
ägandekostnaderna hålls nere. OXIGEN ger 
tillgång till molnbaserade onlineappar och gör 
att mobila enheter kan kommunicera med 
TV:n, och fjärrhanteringsverktyg samt 
möjligheter till extrainkomster ökar intäkterna 
genom hela produktens livscykel.

Secure SimplyShare
Secure SimplyShare ger kunderna friheten att 
njuta av sitt innehåll på den stora TV:n trådlöst 
och utan krångel. Med vårt öppna system kan 
vi tillgodose användare av både iOs och 
Android, samt hela tiden utöka vår 
kompatibilitet. Tack vare säker delning är det 
här DLNA-baserade systemet skyddat så att 
våra gäster slipper störas av andra. Bilder, 
filmer, musik – allt kan delas via SimplyShare på 
TV:n!

Smart TV-appar
Philips Smart TV-appar består av ett ständigt 
växande utbud av appar – allt från YouTube till 
sociala nätverksappar och mycket mer. 
Specialversionen är skräddarsydd för 
hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till 
exempel att gästernas uppgifter tas bort efter 
användning och att olagligt innehåll som kan 

skada ditt företag undviks. Gästerna kan 
använda appar och se TV-repriser från sina 
hemland, vilket gör att Smart TV-apparna ligger 
steget före inom underhållning.

SmartInfo
Med SmartInfo kan du förmedla information 
om hotellet eller staden till dina gäster via 
SmartUI. Gästerna har åtkomst till den här 
interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n 
inte ansluts till ett intranät eller till internet. Du 
kan ändra informationen regelbundet och 
enkelt hålla gästerna uppdaterade med det 
senaste som händer på hotellet.

SmartInstall
Med SmartInstall blir både installationen och 
underhållet av TV:n smidig. Det är ett 
lättanvänt webbverktyg som du kan du 
fjärrkonfigurera och -installera dina TV-
apparater med – utan att ens gå in i rummet! 
Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. 
SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera 
hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

Energi
Sedan många år tillbaka har Philips arbetat 
proaktivt för energieffektivitet. Det arbetet har 
resulterat i att de flesta produkter från Philips 
har uppnått grön energimärkning. Ju grönare 
märkningen är, desto lägre blir 
energiförbrukningen och elräkningen (och 
givetvis är det även bättre för miljön). (och 
givetvis är det även bättre för miljön).
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Oxigen
• Smart TV-appar: molnbaserade appar för HotelTV
• App control: Flera SmartTV-approfiler
• Secure Simply Share: DMP, Säker ihopparning
• SmartInfo: webbläsarbaserad, interaktiva mallar
• SmartInstall: kanaljustering offline, 

inställningsjustering offline, fjärrinstallation, Skapa 
SmartInfo-innehåll, uppgradering av programvara

Bild/visning
• Teckenfönster: LED, Full HD
• Diagonal skärmstorlek: 32 tum / 81 cm 
• Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
• Bildförhållande: 16:9
• Ljusstyrka: 400 cd/m²
• Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
• Bildförbättring: 100 Hz PMR (Perfect Motion 

Rate), Pixel Plus HD
• Synfältsvinkel: 178º (H)/178º (V)

Bildskärmsupplösningar som stöds
• Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
• Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 

1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, 

DVB-T MPEG2/MPEG4
• Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• IP-uppspelning: IGMP Multicast
• Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
• TV system (TV-system): PAL, Secam

Ljud
• Ljudförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, 

Incredible Surround, Clear Sound
• Uteffekt (RMS): 20 W

Anslutningar
• Antal HDMI-anslutningar: 3
• Antal komponenter i (YPbPr): 1
• Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
• Antal USB-portar: 1
• Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-

ingång VGA + ljudingång v/h, Common Interface 
Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång 
(koaxial), Högtalarutgång för badrum

• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 
knapptryckning, System-standby

• Förbättrade anslutningsfunktioner: Extern ström 
12 V/15 W, Snabb IR-genomkoppling, IR-ut, Start 
via scart, RJ-48-kontakt, Seriellt Xpress-gränssnitt, 
USB2.0

• Trådlöst LAN: 802.11 b/g/n

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, 

ATS (system för automatisk inställning), PLL digital 
kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), 
Automatisk namngivning av program, automatisk 
lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, 
Kloning av TV-inställningar via RF, Låsning av 
installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av 

knappsats, Programnamn
• Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 

kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), 
Programlista, Grafiskt användargränssnitt, Bakre 
kontroller

• Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, 
Widescreen, Superzoom, Autoformat

• Text-TV: 1000 sidor hypertext
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: 

Programvara kan uppgraderas via USB, 
Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF, 
Fast programvara som kan uppgraderas via IP

• Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
• Bekvämt: Hotel Guest-funktioner, 

Välkomstmeddelande, Startkanal, 
Volymbegränsning, Insomningsfunktion, 
Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, 
Meddelandeindikator

• Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk 
programguide, Now + Next EPG, IP EPG

• Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk 
kanaluppdatering, MyChoice, Blockera 
programvarunedladdning over-the-air, Kompatibel 
med anslutningspanel, SmartInfo Premium, 
SmartInstall, Tema-TV, Vsecure

• Annan bekvämlighet: Kensington-lås
• Fängelseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, 

batteristöldskydd
• Typ av fjärrkontroll: 22AV1109B/12 (RC6)
• Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, 

Tidvisning på skärmen
• Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

Multimedietillämpningar
• Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Musikuppspelningsformat: MP3, AAC
• Bilduppspelningsformat: JPEG
• Multimedieanslutningar: USB

Effekt
• Nätström: 220-240 V, 50 Hz
• Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W
• Strömsparfunktioner: Ekoläge, Tyst bild (för radio)
• Årlig strömförbrukning: 58 kWh
• Energiklass: A
• EU-energimärkning, effekt: 40 W

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

742 x 453 x 40 mm
• Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 

742 x 523 x 238 mm
• Vikt inkl. förpackning: 12 kg
• VESA-fäste för väggmontering: 200 x 200 mm
• Lådans mått (B x H x D): 920 x 610 x 133 mm
• Produktvikt: 7,6 kg
• Produktvikt (+stativ): 8,9 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier 

för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, 
Garantibevis
• Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/

00

Miljöpolicy
• Låg strömförbrukning i standby
• Säkerhet: Flamsäkert hölje
• SmartPower Eco

Hälsovård
• Kontroll: Multifjärrkontroll
• Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-

funktion för huvudhögtalare
• Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Kompatibel 

med system för sköterskeanrop

Smart TV-program
• Kontroll: IXP-kontroll
• Net TV: För HotelTV, konfigurerbar, Onlineappar
• Övrigt: HbbTV
• SimplyShare: DMP, säker ihopparning
•
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* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning 
när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska 
energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter 
där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga 
undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

http://www.philips.com

