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Hitra in preprosta nastavitev
Prijetno boste presenečeni nad hitro in enostavno nastavitvijo Philipsovega univerzalnega
daljinskega upravljalnika z inovativno funkcijo SimpleSetup. Z velikimi gumbi in zaščitno obrobo bo
na preprost način odlično nadomestil stare, izgubljene ali poškodovane upravljalnike.
Idealna zamenjava za vaš star daljinski upravljalnik
• Upravljalnik 4-v-1 za televizor, DVD predvajalnik/snemalnik, zunanji digitalni sprejemnik in
videorekorder
• Pripravljeno za uporabo s Philipsovo opremo
Enostavna uporaba
• SimpleSetup je posebna Philipsova funkcija
• Zaščitna obroba poveča udobje in zagotavlja trden oprijem
• Veliki gumbi povečajo uporabnost in berljivost.
Popolna združljivost z vašimi napravami
• Združljiv z več kot 1000 blagovnimi znamkami
Pomoč uporabnikom
• Podpora URC prek namenske spletne strani
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Specifikacije
Priročnost

• Funkcije DVD: Nastavitve zvoka, Številčne tipke,
Nadzor menija plošče, Izbira podnapisov,
Upravljanje z menijem sistema, Prenosne tipke
• Jezikovna podpora: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/
HR/BG/SL/UK
• Število tipk: 31
• Prednastavljeno za Philips
• Zakonske odobritve: Oznaka CE
• Funkcije SAT/CBL: Kanal gor/dol, Številčne tipke,
Vodnik, informacije, Kontrola menija, Funkcije
besedila, Glasnost gor/dol, nemo
• Odporno proti udarcem
• Odporno proti škropljenju
• Podprte naprave: DVD, SAT, TV, Videorekorder
• TV funkcije: AV izbira, zunanja, Regulacija barve/
svetlosti, Številčne tipke, Tipke za Fast text,
Kontrola menija, Napajanje/pripravljenost,
Program dol/gor, Tipke za teletekst, Glasnost gor/
dol, nemo
• Funkcije videorekorderja: Kontrola menija,
ShowView, VCR plus, Prenosne tipke (6)

Infrardeče zmožnosti

•
•
•
•

Frekvenčni razpon nosilne frekvence: 24 - 55 kHz
Število znamk v zbirki podatkov: Več kot 1000
Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
Kot prenosa: 45 stopinja

Značilnosti
• LED indikatorji prenosa: 1
• Univerzalna zbirka IR-kod

Napajanje

• Vrsta baterije: AAA

Dimenzije embalaže

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
14,5 x 27,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 49331 8
• Bruto teža: 0,225 kg
• Neto teža: 0,19 kg
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Pretisni omot
• Teža embalaže: 0,035 kg
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje

Nastavitev

• Način nastavitve: SimpleSetup

Zunanja škatla
•
•
•
•
•
•

Bruto teža: 1,832 kg
Številka GTIN: 1 87 12581 49331 5
Outer carton (L x Š x V): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
Neto teža: 1,14 kg
Število komercialnih pakiranj: 6
Teža embalaže: 0,692 kg

•
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Daljinski upravljalnik 4-v-1

Zamenjajte kopico daljinskih upravljalnikov z eno
trpežno enoto, ki lahko upravlja vaš televizor, DVDpredvajalnik/snemalnik, satelitski sprejemnik, digitalni
prizemni sprejemnik ali zunanji digitalni kabelski
sprejemnik (STB) in videorekorder ne glede na
blagovno znamko ali model.

SimpleSetup

Hitra in preprosta nastavitev univerzalnega
daljinskega upravljalnika z inovativno funkcijo
SimpleSetup v samo treh enostavnih korakih: 1.
Poiščite kodo za blagovno znamko svoje naprave in
jo vnesite v upravljalnik. 2. Z gumbom za vklop/izklop
izklopite napravo. 3. Preverite, ali vse tipke delujejo.
Pripravljeno!

Spletna podpora URC

Namenska storitev za podporo za daljinski
upravljalnik omogoča dostop do kod za vse blagovne
znamke na Philipsovi spletni strani URC.

Veliki gumbi

Veliki gumbi so večji gumbi na daljinskem
upravljalniku za lažje branje oznak. Poleg tega je
pritisk gumba priročnejši, saj se je velikost povečala
za 2 mm, v primerjavi z običajno velikostjo gumba na
daljinskem upravljalniku.

