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Идеалният разширителен набор 

за вашия компютър с Vista!
Идеалното решение да работите с функциите на мултимедийния център от вашия компютър. 

Просто включете USB приставката в компютъра и можете дистанционно да управлявате 

телевизора, DVD плейъра и функциите на запис върху твърдия диск на вашия компютър.

Управлявайте лесно съдържание на всякакви носители
• Навигация в музикалните файлове с използване на телевизор/монитор
• Бутон за пряк достъп за управление на компютър с Microsoft Media Center
• Съвместимо с Microsoft Vista (издания Media Center)

Общо управление на повечето устройства и марки
• Дистанционно "4 в 1" за вашия компютър телевизор, STB и AMP.
• Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Изключително удобство
• Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
 



 Универсална база данни на ИЧ кодове
Универсална база данни на ИЧ кодове означава 
библиотека инфрачервени кодове, вградена в 
дадено дистанционно управление. Тази функция 
позволява на дистанционното управление да 
управлява вашето оборудване, без да е 
необходимо да се обучава на отделни сигнали. 
Изберете правилните набори инфрачервени 
кодове в базата данни за устройствата, които 
искате да управлявате, за да позволите 
управляване на практически всяка аудио/видео 
система на пазара днес - независимо от модела и 
марката..

С управление на Microsoft
Специализиран зелен бутон за Microsoft Media 
Center е поставен на дистанционното, за да ви 
даде достъп до специализираното меню за 
компютър с Microsoft Media Center.

Функции на обучение
Функциите на обучение се отнасят за процес, 
чрез който дистанционното управление улавя и 
съхранява инфрачервени сигнали от други 
дистанционни управления за по-нататъшна 
употреба. Когато кодовете на устройство не са 
включени в собствената база данни, те могат 
винаги да се "научат" от оригиналното 
дистанционно управление, просто чрез 
посочване към него.

Съвместимост с Microsoft Vista
За да възпроизвеждате любимите си 
мултимедийни файлове на компютъра си с 
Microsoft Vista Media, дистанционното съдържа 
ИЧ кодове, които му дават възможност да 
управлява компютър с Vista с помощта на 
приложената ИЧ приставка. С включването на 
екрана на компютъра и натискането на зеления 
бутон ще изскочи менюто на Vista. Така ще 
можете да превъртате съдържанието, като 
ползвате дистанционното.
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Акценти
• Ширина: 162 мм
•

Удобство
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Лесно инсталиране: Автоматично търсене
• Поддръжка на езици: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/N/FIN/P
• Брой на бутоните: 45
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 
клавиши, Управление на менюто, Ръководство, 
информация, Предпочитани

• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бързи бутони за текст, 
Предишната програма, Ръководство, 
информация

• Универсална ИЧ база данни: Телевизори, DVD, 
SAT, КАБЕЛ, ПРИЕМНИК, усилвател, PVR, DVB-
T, PC

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца

• Брой на батериите: 2
• Управление за пестене на батерията: 
Автоматично превключване вкл./изкл.

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 7 м
• Научаване на IR кодове
• Честотен обхват за обучение: 30 - 60 kHz
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 1000
• Диапазон на носещата честота: 28 - 70 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Височина: 180 мм
• Дължина: 346 мм
• Количество: 6
• Ширина: 120 мм

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Бруто тегло: 0,36 кг
• Височина: 38 мм
• Дължина: 338 мм
Спецификации
Мултимедийно дистанционно управление
  

Дата на издаване  
2009-03-09

Версия: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com

http://www.philips.com

