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ubstitui telecomando
S
Philips para TV
Substituição perfeita para os telecomandos Philips de TV produzidos depois de 1980 

(RC5 e 6)

Colocação perfeita
• Telecomando 2-em-1 para TV, VCR ou leitor/gravador DVD.

Configuração fácil
• Pronto a utilizar com equipamento Philips
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC

Fácil de utilizar
• As teclas de deslocação dão acesso a funções secundárias das teclas
Philips
Telecomando
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Conveniência
• Função da tecla copiar
• Suporte de linguagem: GB/F
• Idiomas do manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Número de teclas: 32
• Pré-programado para Philips
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos
• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de Teletexto, Teclas de 
texto rápidas, Programa anterior, 16:9

• Base de dados IV universal: TV, Videogravador
• Funções do videogravador: Teclas de transporte 

(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

Acessórios
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 148 x 280 x 28 

mm
• Dimensões da caixa (LxPxA): 290 x 190 x 155
• Dobrada: Caixa à volta do 'blister'
• Materiais: PET A reciclado

Energia
• Vida útil da pilha: 12

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Ângulo de transmissão: 90 graus
•
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ré-programado para Philips
e tiver equipamento Philips, poderá utilizar o 
elecomando universal sem o programar, pois todos os 
otões estão pré-definidos para Philips.

elecomando 2 em 1
ubstitua dois telecomandos por uma unidade robusta 
ue irá operar o televisor, videogravador ou DVD, 

ndependentemente da marca ou modelo.

uncionalidade alargada
ma tecla de deslocação dá duas funções a cada tecla 
uplicando, de facto, a versatilidade do telecomando 
niversal.

ilhas incluídas
ão é necessário comprar pilhas, pelo que pode utilizar 
 novo telecomando universal assim que o tira da 
mbalagem!

inha de serviço URC
e tiver algum problema ou alguma pergunta sobre o 
elecomando universal, ou se existir uma tecla de 
unção no telecomando original não abrangida pela 
xtensa biblioteca de códigos incorporada, contacte a 
inha de serviço para encontrar a solução. Disponível 
ete dias por semana.
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