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Udogodnienia
• Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, 

Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Automat. wyszukiwanie bez użycia rąk
• Simple system setup (prosta instal.)
• funkcja klawisza kopiowania
• Bryzgoszczelny
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu

• Liczba przycisków: 33
• Kroki instalacji: 2
• Certyfikaty: oznaczenie CE
• Języki w instrukcji: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 250
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Akcesoria
• Baterie: do nabycia osobno

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 148 x 280 x 28 mm
• Materiały: Przetworzone tworzywo PET A
• Składany: Blister w kartonie

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
•

Uniwersalny pilot
8 w 1 — do TV/magnetowidu/DVD/odb. sat.  
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