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De televisie: centraal punt
in de hotelkamer
Het tv-toestel is meestal blikvanger
en soms zelfs beeldbepalend in
een hotelkamer. De functionaliteit
neemt elk jaar toe, zowel voor gast
als hotelier. Van internetready tot
centraal geregelde instellingen.
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E markt van hotel-tv's in Nederland is
hoofdzakelijk verdeeld tussen drie
producenten. Philips, LG en Samsung
zijn de grootste en eigenlijk ook enige
spelers die zich speciaal op de hospitalitysector richten. Hoe die markt onder die drie
verdeeld is, is niet duidelijk.
Wel laat Key Account Manager Hospitality
van LG Olaf Stoelinga bijvoorbeeld weten
dat LG 'de afgelopen jaren een enorme
groei heeft doorgemaakt in de Nederlandse
hotelsector.' Daarbij richtte LG zich
voornamelijk op het ontwikkelen en
produceren van hardware, de hotel-tv zelf
dus.
De eisen waar die hardware aan moet
voldoen, zijn veranderd. 'Vroeger was een
digitaal klokje in de tv veelgevraagd, net als
het kunnen 'locken' van het toestel, zodat
de gast de instellingen niet kan wijzigen.
Tegenwoordig wordt juist veel waarde
gehecht aan het uiterlijk van de tv (zie ook
kader). Design wordt steeds belangrijker,
met name in vier- en vijfsterrenhotels.'

Internetready
De andere eis die bijna altijd gesteld wordt
tegenwoordig is dat de toestellen 'internetready' zijn. Steeds vaker ligt op het bureau
een draadloos toetsenbord waarmee de gast
via de tv op internet kan. 'Dan is het
vanzelfsprekend wel belangrijk dat
privacygevoelige informatie – zoals
inlogcodes op sociale media of e-mail – na
gebruik direct gewist worden'. Een relatief
nieuwe innovatie van LG is dat de tv's
optioneel kunnen worden uitgerust met een
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accespoint, zodat gasten verzekerd zijn van
een sterk wifi signaal op hun kamer.
Uit onderzoek en contacten met hoteliers
leerde LG hoe belangrijk het voor een gm is
te kunnen communiceren met zijn gasten
op de kamers. 'In de lobby en gangen kan
hij wel met de gast in contact komen via
narrowcasting, maar op de kamer is dat
vaak lastig. Daarom hebben we het LG
Procentric Hotel tv-systeem ontwikkeld.
Hiermee kan de hotelier informatie aan de
gast bieden via een menu op de tv. Bijvoorbeeld een overzicht van alle beschikbare
zenders, hotelinformatie of de actuele
weerssituatie.
Ook is het mogelijk om een interactieve
plattegrond van het hotel te tonen of een
wake-up call te regelen. De informatie
wordt opgeslagen op de Procentric-server in
het hotel, en kan dus ook gemakkelijk
worden aangepast. Op die server staat ook
de zenderindeling. Is er een wijziging in die
indeling, dan wordt die eenmaal op de

server ingevoerd en vervolgens via het
netwerk met de tv's gedeeld.'

Apps
'Van de kant van de consument komen
nieuwe ontwikkelingen ontzettend snel',
zegt Stoelinga. 'Maar ook vanuit onze eigen
hospitality-ontwikkelingsafdeling, waar
specifieke toepassingen voor de hotelsector
worden ontwikkeld. Het gaat dan met name
om apps voor de hotelmarkt, voor smartphones en tablets. Het gebruik van apps is al
zo ingeburgerd dat dit ook in de hotelmarkt
toegepast gaat worden. Ook keuzevrijheid is
belangrijk. Bied de gast bijvoorbeeld de
mogelijkheid om eigen content van de
laptop, smartphone of tablet op de tv af te
spelen. We zien internationaal ook een
duidelijke afname van het gebruik van
pay-tv.'

Tv over IP
Een andere trend wordt genoemd door die
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andere grote tv-fabrikant, Philips. 'Wij zien
steeds meer televisie over IP', zegt Gino
Joris van het Eindhovense elektronicaconcern. 'Content is een drijvende kracht. We
voeren dan ook veel overleg met leveranciers van content. Een tv moet 'internetready' zijn, oftewel een Smart-tv. De overgrote
meerderheid van onze toestellen is dat. 3D
leeft nog niet echt in hotels. Sommige
hotels beginnen er nu schoorvoetend mee.'
Sinds ruim dertig jaar bestempelt Philips
Hotel tv zich als marktleider. 'Dat we als
enige merk een aparte hotel-tv-afdeling

hebben, heeft daar alles mee te maken. We
werken samen met geselecteerde distributeurs, die hotel-tv – zowel Healthcare als
Hospitality – als core business hebben. We
werken veel samen met vooraanstaande
personen uit de hotelwereld en het
zorgsegment. Met hun input bepalen we in
grote mate de toekomstige ontwikkeling
van producten.'
Een ander speerpunt van Philips is
duurzaamheid. 'We kapen dan ook telkens
de prijs van meest duurzame tv weg en we
staan hoog gerangschikt op de Greenpeace

Recolorit: kleurentelevisie 2.0
Personaliseren en customizen,
het is een trend die inmiddels
ook de wereld van de televisieproducenten is binnengedrongen. Tot voor kort waren
‘normale’ tv-toestellen voornamelijk zwart, zilver of hooguit
wit van kleur. Met Recolorit zijn
alle kleuren van de regenboog
en alle denkbare combinaties of
prints mogelijk.
Michel Eugster, ceo van
Recolorit (dat hierin samenwerkt
met LG en distributeur Epatra):
'We kunnen de tv's en andere
elektronicaproducten iedere
denkbare kleur, uiterlijk of 'look
and feel' meegeven.'
Dit personaliseren heeft drie
voordelen. 'Ten eerste kunnen
architecten, interieurdesigners
en projectinrichters ze nu
perfect passend maken bij hun
ontwerpen. Ten tweede geeft
het een bepaalde uitstraling
(zie foto) die bij het hotel of de
kamer past. En als laatste, maar
zeker niet minste, pluspunt: het

heeft een preventieve
werking tegen diefstal.
Een customized scherm is
toch een stuk minder
goed door te verkopen en
valt eerder op.'
Hoe zit het met de
kosten? Eugster verklaart:
'Per dag kost een
gepersonaliseerd scherm

– met een gemiddelde
levensduur van drie jaar
– €0,8 euro (voor een klein
scherm) tot €0,20 euro
(voor een groot scherm). Zo
worden de schermen een
onderdeel van het hotelkamerinterieur of de ontvangstlobby, in plaats van
een dissonant.'

en Dow Jones Sustainability Index.'
De meeste hotels vragen volgens Joris
naar led-tv's. Dit zijn in feite lcd-schermen,
maar dan met een led-backlighting. Hotels
die uitgerust zijn met plasmaschermen
komen volgens mij niet voor vanwege het
enorm hoge energieverbruik.'

Centraal regelen
De Koreaanse elektronicareus Samsung
speelde met de introductie van de SIRCH
(Samsung Interactive Romote Control for
Hospitality) vorig jaar in op de vraag vanuit
de hotellerie naar diensten op maat.
'Hiermee kunnen hoteliers tv-instellingen
centraal regelen, zoals het actualiseren van
zenderoverzichten en het regelen van het
volumeniveau', legt Anne ter Braak uit. De
informatie kan in één keer naar elke tv in
het hotel gestuurd worden, zonder dat
gasten dat merken, ook als de tv's uit staan.
Ook software-updates kunnen zo snel
doorgevoerd worden, zonder de gast te
hoeven storen.
Samsung bracht voor de Hotel tv's
analoge, terrestriële (Digitenne) en
satelliettuners in één tv samen. De zenders
komen in één zenderoverzicht te staan,
zonder te hoeven schakelen tussen de
verschillende tuners. 'Gasten kunnen zo
genieten van alle beschikbare content met
één afstandsbediening. We werken ook aan
apps voor de smartphone, zodat gasten die
als afstandbediening kunnen gebruiken.
Daardoor hoeven ze niet meer met een
onbekende afstandsbediening te werken.'
De lijn Hotel-tv's van Samsung hebben een
beeldresolutie van minstens 720 pixels
hoog, maar een groot deel is Full HD (1080
beeldlijnen, red.).
In de toestellen zit speciale geluidstechniek verwerkt, met een draadloze subwoofer. 'De Soundbar heeft ook een MP3-cradle,
zodat gasten naar hun eigen muziek
kunnen luisteren.'
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