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Τηλεχειριστήριο 

αντικατάστασης
Το γνώριμο τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις και DVD(R) της Philips

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου
• Ιδανικό ανταλλακτικό χαλασμένων τηλεχειριστηρίων για τηλεοράσεις Philips
• Ιδανικό ανταλλακτικό χαλασμένων τηλεχειριστηρίων για DVD(R) - HDD της Philips

Μεγάλη άνεση
• Το πλήκτρο Shift παρέχει πρόσβαση σε δευτερεύουσες λειτουργίες των πλήκτρων
• Αποκλειστικά πλήκτρα για μετακίνηση στα μενού

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
• Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC
• Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ

Υποστήριξη πελατών
• Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web

Φιλική προς το περιβάλλον
• Χωρίς αλογόνο



 Ιδανικά τηλεχειριστήρια 2 σε 1 για 
Philips
Εάν χάθηκε ή χάλασε το τηλεχειριστήριο του 
Philips DVD(R) και HDD που διαθέτετε, αυτό το 
τηλεχειριστήριο είναι το ιδανικό ανταλλακτικό. 
Διαθέτει όλες τις λειτουργίες των 
τηλεχειριστηρίων τηλεοράσεων Philips καθώς και 
λειτουργίες τηλεχειριστηρίων DVD της Philips. 
Καθώς τα πλήκτρα φέρουν τις ίδιες ενδείξεις με το 
παλιό σας, θα το συνηθίσετε γρήγορα και εύκολα.

Εκτεταμένη λειτουργικότητα
Το πλήκτρο shift εκχωρεί σε κάθε πλήκτρο δύο 
λειτουργίες, διπλασιάζοντας αποτελεσματικά την 
ευελιξία του τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης.

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών
Το προϊόν διαθέτει περιορισμένη εγγύηση 2 ετών.

Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης 
URC
Αποκλειστική υπηρεσία υποστήριξης για το 
τηλεχειριστήριό σας, για εύρεση όλων των 
κωδικών για όλες τις μάρκες,διαθέσιμη μέσω της 
τοποθεσίας web URC της Philips.

Χωρίς αλογόνο
Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει εγγύηση ότι δεν 
περιέχει επικίνδυνες ουσίες.
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Χαρακτηριστικά
Δυνατότητα σύνδεσης μέσω • Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
•

Ευκολία
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/E/I/NL/S
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος 
μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, 
Αριθμητικά πλήκτρα, Επιλογή υποτίτλων, 
Ρυθμίσεις ήχου

• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος 
χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, 
Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο 
πρόγραμμα, 16:9

• Αριθμός πλήκτρων: 43

Ρεύμα
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 6 μήνες
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες
• Τύπος μπαταριών: AAA

υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 μ.
• LED εκπομπής: 1
• Γωνία μετάδοσης: 90 μοίρες
• Πρωτόκολλο IR: RC5 και RC6

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

15,7 x 30,4 x 2,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,229 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,071 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,158 κ.
• EAN: 87 12581 43325 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,812 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30,9 x 14,9 x 16,1 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,426 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,386 κ.
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
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