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Távvezérlő

22AV2226A
Prémium minőségű higiénikus távvezérlő

Google Segéd™-támogatással.
Távvezérlő push-to-talk funkcióval a Google Segéd használatához Android rendszerű Philips 

Professional TV-készülékeken. A speciális gombok gyorsabb hozzáférést biztosítanak még több 

tartalomhoz. Az antimikrobiális műanyag és az egyenetlenségektől mentes felület megkönnyíti a 

tisztítást.

Egyszerű használat
• Netflix gomb az azonnali hozzáférésért
• YouTube gomb a gyors hozzáféréshez
• Cast gomb az egyszerű streameléshez
• Push-to-talk támogatás a Google Segéd™ funkcióhoz

Intelligens kialakítás
• Higiénikus, antimikrobiális és egyenetlenségektől mentes
• Különösen hosszú működési idejű akkumulátor
• Alacsony töltésszint érzékelése
• Zárható elemtartó
• Multi-RC beállításmemória



 Higiénikus kivitel
Az antimikrobiális anyagnak és az egyenetlenségektől 
mentes kialakításnak köszönhetően e higiénikus 
távvezérlő könnyen tisztítható, és baktériumoktól, 
mikrobáktól mentes.

Különösen hosszú működési idejű 
akkumulátor
Spórolja meg a személyzetnek az elemcseréhez 
szükséges helyi beavatkozásokat. A 2 db AA alkáli 
elem rendkívül hosszú, akár 5 éves működési időt 
biztosít.

Netflix gomb
A speciálisan erre a célra szolgáló Netflix gomb 
azonnali hozzáférést biztosít a hatékony használat 
érdekében. A Netflix aktiválását használati feltételek 
szabályozzák.

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.

Push-to-talk funkció
Vezérelje a TV-t egy gombnyomásra hangjával. 
Nyissa meg a YouTube-ot. Tekerje fel a hangerőt. 
Játssza le kedvenc dalait, és kapjon meg egy pillanat 
alatt minden szükséges információt, például időjárás-
előrejelzést, programajánlót, sőt, akár hangos 
fordításokat is. Csak nyomja le a speciálisan erre a 
célra szolgáló gombot a távvezérlőn, és beszéljen a 
beépített mikrofonba.

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): 215 x 46 x 23 

mm
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 8,46 x 1,81 

x 0,91 hüvelyk

Elem
• Típus: 2 db AA (nem tartozék)
•
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