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Hitra in preprosta nastavitev
Prijetno boste presenečeni nad hitro in enostavno nastavitvijo Philipsovega univerzalnega daljinskega
upravljalnika z inovativno funkcijo SimpleSetup. Ergonomsko oblikovan daljinski upravljalnik z
osvetljenimi gumbi in mehko oblogo je enostaven za uporabo in se popolnoma prilega roki.
Enostavna uporaba
• SimpleSetup je posebna Philipsova funkcija
• Veliki gumbi povečajo uporabnost in berljivost
• Upravljajte daljinski upravljalnik v temi z gumbi z delno osvetljenim ozadjem
Ergonomska oblika
• Naravno prileganje in udobno držanje
• Mehka hrbtna stran zagotavlja zanesljiv oprijem brez drsenja.
Popolna združljivost z vašimi napravami
• Daljinski upravljalnik si lahko zapomni nove naprave za še večjo preprostost uporabe
• Združljiv z več kot 1200 blagovnimi znamkami*
Pomoč uporabnikom
• Podpora URC prek namenske spletne strani
• Certificiran okolju prijazen izdelek: močna zavezanost prijaznosti do okolja
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Specifikacije
Priročnost

• Jezikovna podpora: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/
HR/BG/SL/UK
• Število tipk: 49
• Prednastavljeno za Philips
• Zakonske odobritve: Oznaka CE
• Odporno proti udarcem
• Podprte naprave: Predvajalnik Blu-ray, KABEL,
DVB-T, DVD, Kombiniran snemalnik
DVDR–HDD, SAT, TV, Videorekorder

Infrardeče zmožnosti

•
•
•
•
•
•

Frekvenčni razpon nosilne frekvence: 24 - 55 kHz
Število znamk v zbirki podatkov: Več kot 1200
Delovna razdalja: 33 čevljev (10 m)
Kot prenosa: 45 stopinja
LED indikatorji prenosa: 1
Univerzalna zbirka IR-kod

Napajanje
•
•
•
•

Baterije so priložene
Življenjska doba baterije: 12 mesecev
Vrsta baterije: AAA
Število baterij: 2

Značilnosti
Dimenzije embalaže

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
14,5 x 27,5 x 3 cm
• Neto teža: 0,106 kg
• Bruto teža: 0,3 kg
• Teža embalaže: 0,194 kg
• EAN: 87 12581 49294 6
• Vrsta postavitve na polico: Obešanje
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta embalaže: Zaslon

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

Nastavitev

• Način nastavitve: SimpleSetup

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

Zunanja škatla

Philipsov okolju prijazen izdelek

•
•
•
•
•
•

Outer carton (L x Š x V): 30 x 25,3 x 18,6 cm
Neto teža: 0,636 kg
Bruto teža: 2,32 kg
Teža embalaže: 1,684 kg
Številka GTIN: 1 87 12581 49294 3
Število komercialnih pakiranj: 6

•
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Potrjeno s strani podjetja Royal Philips Electronics
kot okolju prijazen izdelek. Okolju prijazen izdelek
pomeni, da je učinkovitost izdelka vsaj 10 % boljša od
glavnih konkurentov pri pomembnih vidikih okolju
prijaznih rešitev (npr. energijska učinkovitost, teža
izdelka, življenjska doba itd.).

