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Pohodlí
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, 
vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení 
barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro 
český teletext, Předchozí program, 16:9

• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 
Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 
menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka, 
Výběr titulků, Nastavení zvuku

• Jazyková podpora: GB/F/D/E/I/NL/S
• Jazykové verze manuálu: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Počet tlačítek: 42
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Příslušenství
• Baterie: 2 x 1,5V baterie R06/AA

Spotřeba
• Životnost baterie: 6 měsíců

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 148 x 280 x 

28 mm
• Rozměry obalu (š x h x v): 290 x 190 x 155

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Vysílací diody LED: 1
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Protokol IR: RC5 a RC6
•
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