
 

 

Philips
Controle remoto Premium

para TVs Philips

PTA608
Controle remoto com pointer e teclado

Navegação fácil na Philips Smart TV
Assuma o controle total. Nosso controle remoto totalmente intuitivo tem todas as 
funções comuns, mas também conta com um pointer para navegação na Smart TV e um 
teclado completo para facilitar a entrada de texto em qualquer situação.

Controle remoto RF
• Controle remoto de teclado e pointer — mais controle do que nunca
• O controle remoto de teclado facilita a inserção de texto



 Pointer com controle remoto de teclado

Nosso controle remoto totalmente intuitivo conta 
com todos os recursos habituais, como teclas de 
cursor, controle de volume e botões de atalho. E, 
ainda, basta manter pressionada a tecla OK para fácil 
navegação. O pointer funciona como um mouse, 
permitindo que você aponte, clique e navegue 
facilmente na tela. Vire o controle remoto e, no 
verso, verá um teclado completo para facilitar a 
entrada de texto. E, o melhor de tudo, nosso 
controle remoto inteligente possui sensores 
giroscópicos intuitivos, ou seja, você pode inserir 
textos sem se preocupar em trocar de canal 
acidentalmente.

Controle remoto de teclado

Assuma o controle. Nosso controle remoto 
totalmente intuitivo conta com todos os recursos 
habituais, como teclas de cursor, controle de volume 
e botões de atalho. Vire o controle remoto e tenha 
acesso a um teclado completo para facilitar a entrada 
de texto em qualquer situação. E o que é ainda 
melhor, nosso controle remoto inteligente tem 
sensores giroscópicos, ou seja, você pode inserir 
textos sem se preocupar em trocar de canal 
acidentalmente.
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Dimensões
• Peso do produto: 0,14 kg
• Dimensões da caixa (L x A x P): 53 x 214 x 22 mm

Acessórios
• Acessórios inclusos: Guia de início rápido

Produtos afins
• Compatível com: _PFL8008 (América Latina), 

_PFL7008 (América Latina), 55PDL8908D
•
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