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A házimozi kezelés még sosem
volt ilyen könnyű
A tökéletes házi szórakoztató-rendszer távvezérlő
Ön irányít
• Irányítsa a 6 házimozi készüléket egyetlen eszközzel
Könnyen használható
• Makró, amellyel akár összes készülékét bekapcsolhatja
• Az időzítő funkció az eszközt az előre megadott időpontban működteti
• Funkciók gyors elérése menüvel (pl.: TV beállítása vagy a text TV)
Könnyen üzembe helyezhető
• Megtanulja és lemásolja az eredeti távirányító funkcióit
• Készen áll a Philips készülékekhez
• Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
• Kérdéseivel hívja az URC Service vonalunkat
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Univerzális távvezérlő
Műszaki adatok
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Háttérvilágítás
Háttérfény színe: Zöld
Gombfunkciók másolása
Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL
Előírt jóváhagyások: CE jel
Fröccsenésálló
Fejlesztett Teletext: Gyorstext
Billentés: Billenésérzékelő
Univerzális IR adatbázis: TV, VCR, DVD, SAT,
KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
Gombok száma: 39
Előreprogramozva a Philips számára
Telepítési lépések: 2
Kihangosított automatikus keresés
Egyszerű rendszerbeállítás
TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzás
fel/le, némítás, Feszültség/készenlét,
Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés,
Szín/Fényerő szabályozás, Teletext gombok,
Gyorstext gombok, Előző program, Alvás/
időzítő, 16:9, Guide, info
VCR funkciók: Továbbító gombok (6),
Showview, VCR plus, Menüvezérlés
DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer
menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés,
Számgombok
SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés,
Guide, info, Kedvencek, Szövegfunkciók
Kézikönyv nyelvei: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

Tartozékok
Méretek

6 az 1-ben házimozi távirányító
Tegye házimozi készüléke kezelését minden eddiginél
egyszerűbbé, egyetlen könnyen kezelhető eszközzel,
mellyel a TV, a VCR, a DVD készülék, a műholdvevő, a
digitális beltéri egység, a CD lejátszó és az erősítő is
irányítható - márkától és modelltől függetlenül. Élvezze
az egyetlen gombnyomásos irányítást kedvenc filme
megtekintése közben is.

Áram

Makró funkció
Élvezze az "egy-gombos" kényelmet, mellyel saját
makrókat hozhat létre, amelyek parancsok bármely
sorozatát hajtja végre egyetlen gombbal. Képzelje el,
hogy egyetlen gombbal bekapcsolja a TV-t, beállítja a
térhangzást, és elindítja a mozi lejátszását!

Infravörös képességek

Időzítő funkció
Nem fog többé lemaradni a kedvenc műsoráról. Csak
állítsa be a TV készüléket, hogy a program elején
kapcsoljon be. Bármely eszközt programozhat vele.

• Elem: Igen, 1,5 V AA LR6 elem
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):
295 x 50 x 140 mm
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma):
303x148x158
• Anyagok: Újrahasznosított PET A
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Elemek száma: 3
• Elem élettartama: 8
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• IR kódok tanulása
• Tanulási frekvencia tartománya: Max. 78 és 455
kHz
• Átviteli LEDek: 2
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 300
• Vivőfrekvencia tartománya: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

RF képességek

• Frekvencia (MHz): 433

Gyors menü elérés
A fontos funkciókhoz - mint a beállítás és a text TVegyértelműen megjelölt gombokat talál, így egyszerűbb
lesz a készülék használata.
Tanulási képesség
Hogy minden eredeti funkcióval rendelkezzen a
távirányítón, lemásolhatja az eredeti távirányító
funkcióit. Ezután azok az univerzális távirányítóban
lesznek tárolva.

•

Előreprogramozva Philips-hez
Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális
távirányítót programozás nélkül tudja használni, mivel a
Philips már előre beállította.
Elemmel ellátva
Nem kell elemet vásárolnia, így a kicsomagolás után
azonnal használni kezdheti a távirányítót!
URC Service segélyvonal
Ha kérdése vagy problémája van az univerzális
távirányítóval, vagy az eredeti távirányítón olyan gomb
van, ami nincs benne a kiterjedt kód könyvtárban,
megoldásért hívja segélyvonalunkat. A hét minden
napján hívhatja a segélyvonalat.
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