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Z funkcją uczenia
Wymiana do 4 urządzeń zdalnego sterowania, takich jak telewizor, odbiornik telewizji satelitarnej, 

odtwarzacz plików multimedialnych, odtwarzacz Blue-Ray, DVD, soundbar, konsola do gier, gniazdo 

Aux i inne. Łatwa konfiguracja za pomocą biblioteki kodów lub kopiowanie istniejącego pilota przy 

użyciu funkcji uczenia.

Pełna zgodność z urządzeniami
• Kompatybilność z nawet 2000 popularnych marek
• Biblioteka kodów IR do nawet 8000 kodów

Wygodne użytkowanie
• Łatwa konfiguracja pilota zdalnego sterowania przy użyciu kodu
• Naciśnij przycisk Smart, aby wyświetlić menu aplikacji w telewizorze
• Odpowiednio uporządkowane przyciski zapewniają łatwy dostęp do odpowiednich funkcji

Funkcja uczenia
• Możliwość łatwego dostosowania dowolnych przycisków pilota.



 Kod IR do nawet 8000 kodów
Baza kodów IR zawiera najpopularniejsze marki 
urządzeń powszechnego użytku oraz popularne 
lokalne marki telewizorów, odbiorników telewizji 
satelitarnej, odtwarzaczy plików multimedialnych, 
Blue-ray, DVD, soundbarów, konsoli do gier itp.

Łatwa konfiguracja przy użyciu kodu
Łatwe wybieranie i konfiguracja kodu z biblioteki 
kodów.

Skopiuj dowolny klucz z pilota
Możliwość skopiowania dowolnego kodu przycisku z 
posiadanego pilota przy użyciu funkcji uczenia. Łatwa 
konfiguracja dowolnego przycisku na pilocie według 
potrzeb.
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Udogodnienia
• Liczba przycisków: 46
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Obsługiwane urządzenia: Telewizor, DTV, TV 

KABLOWA, TV SATELITARNA, Odtwarzacz płyt 
Blu-ray, DVD, Rejestrator cyfrowy, Urządzenie 
streamingowe

• Języki w instrukcji: Angielski/francuski/hiszpański

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1000
• Zasięg działania: 10 m
• Kąt transmisji: 45 stopni
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR

Moc
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Konfiguracja
• Konfiguracja: w urządzeniu

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

5.1 x 10,8 x 1,7 cali
• Waga brutto: 0,375 lb
• Waga netto: 0,258 lb
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Waga opakowania: 0,117 lb
• Typ ułożenia półki: Zawieszane
• EAN: 69 59033 84315 0
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

13 x 27,5 x 4,3 cm
• Waga brutto: 0,17 kg
• Waga netto: 0,117 kg
• Waga opakowania: 0,053 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 2,789 lb
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

11,5 x 7,6 x 6,3 cali
• Waga netto: 1,548 lb
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Waga opakowania: 1,241 lb
• GTIN: 1 69 59033 84315 7
• Waga brutto: 1,265 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,2 x 19,2 x 16 cm
• Waga netto: 0,702 kg
• Waga opakowania: 0,563 kg
•

Dane techniczne
Uniwersalny pilot
4 w 1 Przycisk Smart, Funkcja uczenia

http://www.philips.com

