
 

 

Philips
Uzaktan Kumanda

22AV1507A
Android Hospitality TV için

QWERTY klavyeli Premium Uzaktan Kumanda
Bu gelişmiş uzaktan kumanda ile Android TV'nizin gücüne güç katın. Android Hospitality 
TV için tasarlanan bu uzaktan kumandanın arka kısmında kolaylıkla internette gezinmek 
veya oyun oynamak için bir klavye bulunur.

Otel kullanımı için tasarlandı
• Minimum servis ihtiyacı ve oldukça uzun kullanım için AA Piller
• Piller için hırsızlık önleyici kilit
• Zayıf pil algılama

Gelișmiș otel özellikleri ve gelecekteki gelișmelerle uyumluluk
• QWERTY klavyeli, çift taraflı uzaktan kumanda
• Bluetooth teknolojisi
• Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi

Konuklarınız için farklı bir deneyim
• Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
• Modern, șık tasarım



 Bluetooth teknolojisi
TV'yi hedef almayı unutun: Bu uzaktan kumanda, 
Bluetooth Teknolojisi sayesinde odanın her bir 
köșesinden çalıșır. Ayrıca enerji verimliliğinin çok 
yüksek olması pil kullanım ömrünü birkaç katına 
çıkararak bu uzaktan kumandayı șimdiye kadarki en 
verimli uzaktan kumanda haline getirir.

Modern, șık tasarım
Philips Android Hospitality ürün yelpazemizle 
uyumlu birinci sınıf, șık tasarım

Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi
Gece uyandığınızda saatin kaç olduğunu bilmek mi 
istiyorsunuz? Uzaktan kumandadaki parlak düğmeyi 
sorunsuzca bulup düğmeye basarak TV'de birkaç 
saniye boyunca saati görüntüleyebilirsiniz.

Otel Uzaktan Kumandası
Bu șık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için 
özel olarak tasarlanmıștır. Konukların kolay kullanım 
deneyimi yașamaları için en temel düğmeler ve 
ișlevler kumanda üzerine uygun biçimde 
yerleștirilmiștir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan 
kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel 
faaliyetlerine katkı sağlar.

Piller için hırsızlık önleyici
Piller bir vida ile kilitlenebilir, böylece konuklar 
tarafından çıkarılamaz.

Zayıf pil algılama
Pil neredeyse boșaldığında ekranda bir mesaj 
görüntülenir. Pil, otel çalıșanları tarafından zamanında 
değiștirilebilir. Konuklarınız zorluk yașamaz veya 
sinirlenmez.
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Özellikler

* 2 adet AA Alkalin Pil gerektirir. ZnC Pil kullanmayın. Piller dahil 
değildir.

* Bluetooth Uzaktan Kumanda kullanılabilir kablosuz kanal gerektirir. 
2,4 GHz ağ alanı așılırsa performansta düșüș görülebilir.

* Bluetooth Uzaktan Kumanda, TV ile eșleștirilerek kullanılır. 
Talimatlar için TV kurulum kılavuzuna bașvurun.

* Bu Bluetooth Uzaktan Kumanda yalnızca Android temelli otel TV'leri 
için tasarlanmıștır. Diğer modellerle uyumlu değildir.
• Bluetooth: 4,0 •
Otel Özellikleri
• Hırsızlık Önleyici Pil Kilidi: Var
• Zayıf Pil Algılama: Var
• Karanlıkta Parlayan Saat düğmesi: Var

Kablosuz Bağlanabilirlik

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 49,5 x 23 x 217 mm

Özellikler
• Qwerty klavye: Var
• Üst ve Alt algılama: Var
Yayın tarihi 2016-09-08

Sürüm: 1.0.1

12 NC: 8670 001 35155
EAN: 87 18863 00834 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com

Teknik Özellikler
Uzaktan Kumanda

http://www.philips.com

