
Mějte plnou kontrolu!
Automatické podsvětlení, inteligentní učení

Toto univerzální dálkové ovládání vyniká technologií i designem.

Jediné ovládání pro libovolné zařízení a značku
• Dálkové ovládání 6 v 1 pro TV, videorekordér, STB, DVD, CD a zesilovač.
• Snadné učení kódů z jiného ovladače pouhým nasměrováním
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječný zážitek
• Atraktivní chromované provedení
• Při uchopení zařízení se uživatelské rozhraní osvětlí
• Více příkazů spojených v jednom tlačítku

Snadné nastavení
• Automaticky hledá značku vašeho zařízení
• Zadání kódu pro přímé nastavení dálkového ovládání
• S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
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Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Vysílací diody LED: 1
• Univerzální databáze kódů DO: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 300
• Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Frekvenční pásmo učení: 30 kHz - 60 kHz

Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televizory, 

Videorekordéry, DVD, SAT, Kabel, CD/MD, 
PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ

• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Červená
• Předprogramováno pro Philips: ano
• Funkce Autosearch hands-free: ano
• Jednoduchá instalace systému: ano
• Funkce tlačítka kopírování: ano
• Kroky instalace: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/E/I
• Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/

DK/N
• Počet tlačítek: 39
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: ano
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, 

vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení 
barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro 
český teletext, Předchozí program, Časovač, 
16:9, Průvodce, informace

• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Funkce DVD: Klávesy posunu (6), Ovládání 
pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová 
tlačítka

• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 
Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Sklopné provedení: Senzor náklonu

Příslušenství
• Baterie: Ano, 1,5V baterie AA LR6

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 160 x 38 x 

339 mm
• Rozměry obalu (š x h x v): 173 x 121 x 346 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájení
• Životnost baterie: 12
• Typ baterie: AA alkalické
• Počet baterií: 2
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hromovaný design
legantní povrchová úprava s chromováním dobře 
ypadá a hodí se k modernímu designu ostatních 
řístrojů.

utomatické podsvětlení
ž nebudete muset potmě nahmatávat tlačítka. 

akmile ovladač uchopíte, tlačítka (nebo LCD displej) se 
utomaticky osvětlí.

utomatické hledání značky
aše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co 
utomaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.

římé zadání kódu
okud dálkové ovládání značku zařízení nenajde 
utomaticky, můžete ručně zadat klíč v číselném kódu 
 obsáhlého seznamu obsaženého v návodu k použití.

apnutí více funkcí jedním tlačítkem
apnutí více funkcí jedním tlačítkem umožňuje 
rovádět více příkazů jedním stiskem tlačítka přes 
unkci makro. Funkce makro slučuje řetězec 
ředprogramovaných příkazů v jednom tlačítku. Proto 

e pro spuštění řady funkcí nutný pouze jeden stisk 
lačítka.

unkce učení
unkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil a 
ložil signály přenášené infračerveným paprskem z 

iných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. 
dyž nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy 
ařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od 
ůvodního dálkového ovladače tak, že na něj namíříte.
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