
Získajte úplnú kontrolu!
Automatické podsvietenie, inteligentné učenie sa

Toto univerzálne diaľkové ovládanie je výnimočné technológiou i dizajnom.

Jednoduché ovládanie zariadení každej značky
• Diaľkový ovládač 6 v 1 pre TV, VCR, SAT, DVD, CD a zosilňovač.
• Schopné naučiť sa cez IR z iného ovládania, na ktorý sa zamieri
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie
• Pútavé pochrómovanie
• Užívateľské rozhranie sa rozsvieti po zvolení zariadenia
• Viacnásobné príkazy ovládané jedným dotykom

Jednoduché nastavenie
• Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
• Zadanie kódu pre priame nastavenie vášho diaľkového ovládania
• Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
• URC podporný servis cez určenú webovú stránku
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Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Učenie IR kódov: áno
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Počet značiek v databáze: Viac ako 300
• Prepravný frekvenčný rozsah: 28 - 70 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň
• Učenie rozsahu frekvencie: 30 kHz - 60 kHz

Pohodlie
• Univerzálna IR databáza: TV, Videorekordér, 

DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Červená
• Predprogramované pre Philips: áno
• Autovyhľadávanie bez použitia rúk: áno
• Jednoduché nastavenie systému: áno
• Tlačidlo kopírovanie: áno
• Postup pri inštalácii: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/E/I
• Jazyky v manuáli: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
• Počet tlačidiel: 39
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu: áno
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie 
cez menu, Ovládanie farby/svetlosti, Klávesy 

teletextu, Klávesy rýchleho textu, 
Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, 16:9, 
Príručka, informácie

• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 
menu, Príručka, informácie, Obľúbené, Textové 
funkcie

• DVD funkcie: Klávesy prepravy (6), Ovládanie 
systémového menu, Ovládanie menu disku, 
Digitálne kľúče

• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 
Showview, VCR plus, Ovládanie cez menu

• Zdokonalenia teletextu: Fast text
• Naklonenie: Senzor sklonu

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5V batéria AA LR6

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 160 x 38 

x 339 mm
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 173 x 121 x 346 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájanie
• Životnosť batérie: 12
• Typ batérie: AA alkalická
• Počet batérií: 2
•
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ochrómovaný dizajn
týlové pochrómovanie dobre vyzerá a dopĺňa najnovší 
izajn príslušenstva.

utomatické podsvietenie
ž žiadne hľadanie tlačidiel potme! Po zdvihnutí 
iaľkového ovládača sa tlačidlá (alebo LCD displej) 
utomaticky rozsvietia.

uto vyhľadávanie značky
prevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je 
ednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá 
ajvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

riame zadanie kódu
k vaše diaľkové ovládanie automaticky nenájde 
načku vášho zariadenia, tak môžete vždy manuálne 
adať číselný kód z komplexného zoznamu, ktorý sa 
odáva v pokynoch pre použitie.

ednodotykové pohodlie
ohodlie jedného dotyku vám umožní vykonávať 
iacnásobné príkazy jediným stlačením tlačidla 
rostredníctvom makra. Makro spája reťazce 
redprogramovaných príkazov v rámci jedného tlačidla. 
akže stlačenie jedného tlačidla vykoná sériu funkcií.

unkcia "Učiť sa"
unkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové 
vládanie zychytí a uloží infračervené signály z iných 
vládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy 
ariadenia nenachádzajú v databáze na základnej 
oske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, 
ednoduchým namierením na neho.
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