Philips
Dálkový ovladač

SRP620

Znovu budete svou televizi
ovládat!
Dokonalá náhrada rozbitých nebo ztracených dálkových ovládání televizorů Philips
vyrobených po r. 1980 (RC5 a 6)
Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač
• Dokonalá náhrada rozbitých dálkových ovládání televizorů Philips
• Slouží také k ovládání základních funkcí videa a DVD přehrávače Philips
Báječná výhoda
• Tlačítko Shift umožňuje přístup ke zdvojeným funkcím tlačítek
• Rychlý přístup k funkcím nabídek, nastavení televizoru/textovým funkcím
Rychlé a snadné nastavení
• S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
• S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
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Dálkový ovladač
Specifikace

Zvýraznění výrobku

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

Náhrada dálkového ovládání TV Philips
Pokud ztratíte nebo rozbijete dálkové ovládání televizoru
Philips, je naše nové ovládání dokonalou náhradou.
Obsahuje veškeré funkce televizoru Philips, včetně
základních funkcí videorekordéru a DVD přehrávače
Philips. A snadno si na něj zvyknete, protože štítky
tlačítek se shodují s původním ovládáním.
Základní funkce videa a DVD přehrávače
Už nemusíte vyměňovat dálková ovládání pokaždé, když
se chcete podívat na film na DVD přehrávači Philips nebo
na videorekordéru. Toto dálkové ovládání nabízí základní
funkce jako přehrávat, stop, vpřed, vzad, nahrávání a
časovač. Je také výborným řešením pro kombinované
sestavy televizor-videorekordér nebo televizor-DVD
přehrávač.

•

Rozšířená funkčnost
Tlačítko Shift poskytuje každému tlačítku dvě funkce,
čímž účinně zdvojuje všestrannost univerzálního
dálkového ovládání.
Rychlý přístup do nabídek
Důležité funkce, například nastavení televizního
přijímače a textové funkce, jsou k dispozici
prostřednictvím jasně označených speciálních tlačítek,
které usnadňují ovládání přístroje.
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