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Beépített mikrofon
Egyszerűen használható távvezérlő Bluetooth® funkcióval és beépített mikrofonnal a 
Google Segéd funkcióval rendelkező Philips MediaSuite TV-készülékekhez. A speciális 
YouTube és Cast gomb több tartalomhoz biztosít még gyorsabb elérést.

Egyszerű használat
• Bluetooth® csatlakoztathatóság
• YouTube gomb a gyors hozzáféréshez
• Cast gomb az egyszerű streameléshez
• Alacsony töltésszint érzékelése

Intelligens kialakítás
• Beépített mikrofon
• Multi-RC beállításmemória
• Zárható elemtartó



 Bluetooth® csatlakoztathatóság
Közvetlen vezeték nélküli csatlakozást biztosít a TV-
készülékhez, hozzáférést biztosítva a Google 
Segédhez. A Bluetooth® segítségével nagyobb 
távolságról is vezérelheti a TV-készüléket, anélkül, 
hogy közvetlenül előtte kellene lennie.

Beépített mikrofon
A beépített mikrofon hangvezérlést tesz lehetővé a 
fokozott kényelem érdekében, például 
hangparancsokkal kezelheti a Google Segédet, a 
tartalomkeresést, valamint más alkalmazások 
funkcióvezérléseit.

YouTube gomb
A dedikált YouTube gomb egyetlen érintésével nagy 
képernyőn élvezheti a szórakoztatás világának 
tartalmait.

Cast gomb az egyszerű streameléshez
A dedikált Cast gombbal gyorsabban indíthat 
tartalomstreamelést külső eszközeiről. Csak nyomja 
meg a gombot a csatlakozási információs képernyő 
aktiválásához, hogy streamelést indíthasson 
bármilyen Cast-kompatibilis laptopról, táblagépről, 
telefonról vagy asztali számítógépről.

Multi-RC beállításmemória
Beállításai az elemcsere után is megmaradnak. A 
Multi-RC tartós tárhelyébe menti az Ön 
konfigurációját a zökkenőmentes karbantartásért.

Alacsony töltésszint érzékelése
Amikor a Philips professzionális távvezérlő elemei 
kezdenek lemerülni, értesítés jelenik meg a TV 
képernyőjén. Így azelőtt kicserélheti az elemeket, 
hogy lemerülésük megzavarná a használat 
folytonosságát.

Zárható elemtartó
A zárható elemtartó csavarral rögzíthető, hogy az 
elemet csak a személyzet legyen képes eltávolítani 
vagy cserélni.
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Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 205 x 53 x 20 

mm
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 8,05 x 2,08 

x 0,79 hüvelyk

Elem
• Típus: 2 db AAA elem (nem tartozék)
•
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