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n helt unik billedoplevelse for gæsterne
ilips Aurea HD-TV til brug i hotelbranchen

byd dine gæster en helt unik billedoplevelse med Philips Aurea-TV til hotelbranchen. 
t interaktive TV viser en blød ring af lys, som matcher farverne på skærmen og føjer 
 helt ny stemning til hotelværelset.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
• MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*
• Velkomstmeddelelse på skærmen

Oplevelsen tilpasses til gæsten
• Ambilight Spectra med Active Glass Frame og sensorisk glorie
• 100 Hz tydeligt LCD for fremragende bevægelsesskarphed (3 ms)
• LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
• Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen
• En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler

Mest rentabel
• Set-top-boks kompatibel
• Låsning af installationsmenu
• USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation

Bæredygtig og sikker
• Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet



 MPEG-4 DVB-T/c CI+
Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige 
billed- og lydkvalitet, uden ekstra set-top-boks. 
Takket være den indbyggede tuner, som 
understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-
signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, 
kan du modtage high definition-TV-
programmer i helt fantastisk kvalitet. 
Derudover kan du med Common Interface 
Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-
indhold direkte på dit TV.

Velkomstmeddelelse
En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver 
gang der tændes for TV'et.

Ambilight Spectra
Ambilight Spectras sensoriske glorie udvider 
problemfrit billedets lys og atmosfære ud over 
skærmen. Du kan slet ikke lade være med at 
blive helt opslugt af billederne, det giver 
oplevelsen en magisk dimension. Aurea har et 
design i høj kvalitet med en forside, der er 
skåret i et enkelt stykke krystallisk glas. Active 
Frame transformerer det stilfulde stykke 
design til en livlig oplevelse af farve og lyd. 
Over 250 LED'er skaber en blød glorie i mange 
farver, der omkranser skærmen og flyder 
umærkeligt sammen på væggen.

100 Hz tydeligt LCD

100 Hz tydeligt LCD skaber ekstrem 
bevægelsesskarphed for klare og levende 

billeder selv med hurtig bevægelse på 
skærmen. Den dobbelte billedhastighed 
arbejder med en høj 100 Hz 
opdateringshastighed. Den øger skarpheden i 
gengivelsen af bevægelse til mere end det 
dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket 
giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW 
- Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke 
Philips-teknologi placerer 
bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et 
hidtil uset niveau.

LCD-skærm til ægte HD 1920x1080 pixel 
(PB)
Denne skærm har en opløsning, som kaldes 
ægte HD. Med den mest moderne LCD-
skærmteknologi har den en ægte high 
definition widescreen-opløsning på 1920 x 
1080p. Dette er den højeste opløsning, der kan 
sendes med HD-teknologi. Det sikrer den 
bedst mulige billedkvalitet fra HD-
indgangssignaler i ethvert format. Den 
producerer strålende klare, flimmerfri 
progressive scan-billeder med optimal 
lysstyrke og fremragende farver. Dette levende 
og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Fjernbetjening til hotelbranchen
Til dette TV hører en stilfuld fjernbetjening, 
der er særligt designet til brug i hotelbranchen. 
Den omfatter kun de vigtigste knapper og 
funktioner, hvilket giver en brugervenlig 
oplevelse for gæsten. Desuden kan funktioner 
som kontrol af lavt batteriniveau og batteri-
tyverisikring bidrage til en effektiv hoteldrift.

En samlet kanaloversigt
En samlet kanaloversigt til analoge og digitale 
kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at 
zappe problemfrit mellem analoge og digitale 
kanaler.

Set-top-boks kompatibel
Dette hotel-TV kan sluttes til en set-top-boks 
med tænd SCART og Serial Express Lite-
protokol.

Låsning af installationsmenu
Forhindrer uautoriseret adgang til installations- 
og konfigurationsindstillinger, og sikrer 
dermed størst mulig komfort for gæsterne. 
Desuden undgås unødvendige omkostninger til 
omprogrammering.

USB-kloning
Med denne funktion kan du på mindre end ét 
minut nemt kopiere alle programmerings- og 
kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til 
et andet. Funktionen er med til at sikre 
ensartethed på dine TV og reducerer 
installationstiden og omkostningerne 
væsentligt.

Miljøvenligt design
Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' 
måde at gøre forretning på. Philips-TV er 
designet og fremstillet i overensstemmelse 
med vores EcoDesign-principper, som har til 
formål at minimere den samlede indvirkning på 
miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse 
af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv 
emballage og større genanvendelighed. Philips-
TV har også et specielt kabinet fremstillet af 
brandhæmmende materiale. Uafhængige test 
udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle 
gange kan gøre brande, der er opstået som 
følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil 
Philips-TV ikke forværre branden.
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• Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk format-
Ambilight
• Ambilight-funktioner: Ambilight Spectra, Auto 

tilpasning til videoindhold
• Lysdæmper: Manuelt og via lysføler, 10 trin med 

Aurea Navigator
• Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum

Billede/display
• Billedformat: WideScreen
• Lysstyrke: 500 cd/m²
• Dynamisk skærmkontrast: 80.000:1
• Svartid (typisk): 1 (BEW-ækvivalent) ms
• Betragtningsvinkel: 176º (V) / 176º (L)
• Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm 
• Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
• Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
• Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, 3/2 – 2/

2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + 
lysføler, 100 Hz tydeligt LCD, Undertrykkelse af 
takket linje, Progressiv scanning, 1080p 24/25/30 
Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling

• Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet 
skærm

• Kabinetfarve: Precision Chrome og gennemsigtig

Understøttet skærmopløsning
• Computer-formater

Opløsning Opdateringshastighed
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 × 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformater
Opløsning Opdateringshastighed
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30 Hz

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
• Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
• Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*, DVB-C 

MPEG-4*
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring, 
Grafisk equalizer, Smart Sound

• Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 6
• Højttalertyper: 2 integrerede subwoofere, Dome-

diskant

Tilslutningsmuligheder
• Antal Scart: 2
• Antal HDMI-tilslutninger: 4
• Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
• Ext 2 SCART: Lyd L/R, RGB
• Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
• Ext 4: HDMI v1.3
• Ext 5: HDMI v1.3
• Ext 6: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, 

System-standby
• Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, S-

Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, 
Hovedtelefonudgang, USB

• Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-
udgang (koaksial), Common Interface

• Tilslutningsmuligheder: Serial Xpress™-
grænseflade, USB 2.0

Komfort
• Nem installation: Navngivning af automatisk 

programindstilling, ACI (Automatic Channel 
Install), ATS (Automatic Tuning System), 
Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and 
Play, Kloning af TV-indstillinger via USB, 
Finindstilling, Låsning af installationsmenu, 
Tastaturlås, Programnavn, Adgang til menuen 
Sikkerhed

• Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 
Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, 
Programoversigt, 1 kanaloversigt analog/digital

• Elektronisk programguide: Now + Next EPG
• Billede i billede: Dobbeltskærm
• Fjernbetjeningstype: RC4491
omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, 
Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom, 
WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-
punkt)

• Tekst-TV: 1200 siders hypertext
• Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med 

programoplysninger
• Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via 

USB, Lokal opgradering af al TV-software
• Multimedie: Digital kortlæser (browser), USB 

autobreak-in
• Komfort: Tænd automatisk, Hotelgæst-funktioner, 

Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, 
Velkomstmeddelelse

Multimedieprogrammer
• Multimedietilslutning: USB
• Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), 

JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Strøm
• Omgivende temperatur: 5-35°C
• Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
• Strømforbrug: 223 (tbc) W
• Standby-strømforbrug: 0,15 W

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 1004 x 645 x 111 mm
• Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 

1004 x 712 x 201 mm
• Vægt inkl. emballage: 34,7 kg
• Vægt: 30,6 kg
• Produktvægt (+ holder): 33,5 kg
• Mål på kasse (B x H x D): 1092 x 845 x 300 mm
• Kompatibel med VESA-vægbeslag: 300 x 300 mm

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Borddrejefod, Netledning, 

Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, 
Garantibevis

• Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 
RC2573GR, Vægmontering (vippe) 22AV3200/10

•
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* Spørg din Philips-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om 
lande, der anvender DVB-T.
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