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8'i bir arada TV/VCR/DVD/SAT
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Kullanılabilirlik
• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO
• Philips için önceden programlanmıştır
• Hands-free otomatik arama
• Basit sistem kurulumu
• Kopyalama tuşu fonksiyonu
• Sıçramaya dayanıklı
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, 
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, 
Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı 
metin tuşları

• Tuş sayısı: 33
• Kurulum adımları: 2
• Yasal Onaylar: CE İşareti
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/E/I/P/

GR/DK/S/N/FIN
• Dil desteği: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN

Kızılötesi Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 7 m
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 250'nin üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Aksesuarlar
• Piller: dahil değil

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 148 x 280 x 28 

mm
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A
• Katlanabilir: Karton ambalaj

Güç
• Pil tipi: AAA
• Pil sayısı: 2
• Pil ömrü: 12 ay
•

Evrensel uzaktan kumanda
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