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S funkcí učení
Nahrazuje až 4 dálkové ovladače, např. na televizor, satelitní přijímač, přehrávač médií, přehrávač Blue-

ray, přehrávač DVD, sound bar, herní konzoli, konektor pro připojení externího zařízení a další. 

Nastavte jej jednoduše pomocí knihovny kódů nebo zkopírujte nastavení ze stávajícího ovladače díky 

funkci učení.

Plně kompatibilní s vašimi zařízeními
• Podpora až 2 000 populárních značek
• Knihovna s až 8 000 IR kódy

Snadné použití
• Snadné nastavení kódu dálkového ovladače
• Jediným stiskem chytrého tlačítka rozbalíte menu aplikací přímo na televizoru
• Dobře seskupená tlačítka pro snadný přístup ke specifickým funkcím

Funkce učení
• Snadné úpravy nastavení tlačítek dálkového ovladače.



 Až 8 000 IR kódů
Knihovna IR kódů obsahuje nejoblíbenější spotřební 
značky a populární místní značky televizorů, 
satelitních přijímačů, přehrávačů médií, Blu-ray 
přehrávačů, DVD přehrávačů, soundbarů, herních 
konzolí atd.

Snadné nastavení kódu
Snadný výběr a nastavení kódu z knihovny kódů.

Zkopírujte z ovladače jakékoli tlačítko
Využijte funkce učení a zkopírujte nastavení kláves 
z jednoho ovladače na druhý. Nastavení kláves dále 
jednoduše upravujte pro co nejpraktičtější využití.
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Pohodlí
• Počet tlačítek: 46
• Regulační opatření: Značka CE
• Podporovaná zařízení: Televize, DTV, Kabel, SAT, 

Blu-ray přehrávač, DVD, DVR, Streamovací 
zařízení

• Jazykové verze manuálu: EN/FR/ES

Infračervený přenos
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Počet značek v databázi: Přes 1000
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Úhel přenosu: 45 stupeň
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání

Spotřeba
• Výdrž baterie: 12 měsíců
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2

Nastavení
• Způsob nastavení: na zařízení

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 5.1 x 10,8 x 1,7 palců
• Hrubá hmotnost: 0,375 lb
• Čistá hmotnost: 0,258 lb
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Hmotnost obalu: 0,117 lb
• Typ umístění poličky: Zavěšení
• EAN: 69 59033 84315 0
• Rozměry balení (Š x V x H): 13 x 27,5 x 4,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,17 kg
• Čistá hmotnost: 0,117 kg
• Hmotnost obalu: 0,053 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 2,789 lb
• Vnější obal (D x Š x V): 11,5 x 7,6 x 6,3 palců
• Čistá hmotnost: 1,548 lb
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hmotnost obalu: 1,241 lb
• GTIN: 1 69 59033 84315 7
• Hrubá hmotnost: 1,265 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 29,2 x 19,2 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 0,702 kg
• Hmotnost obalu: 0,563 kg
•

Specifikace
Univerzální dálkový ovladač
4 v 1 Funkce chytrého tlačítka, Funkce učení
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