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Voit jälleen hallita 

televisiotasi.
Erinomainen korvaava ohjain kaikille rikkoutuneille tai kadonneille vuoden 1980 jälkeen 
tehdyille Philipsin TV:n kaukosäätimille (RC5 ja 6).

Erinomainen vanhan kaukosäätimen korvaaja
• Erinomainen korvaava säädin rikkoutuneille Philipsin TV:n kaukosäätimille
• Philipsin videonauhureiden ja DVD-laitteiden perustoimintojen ohjaus

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Painikkeiden toissijaiset toiminnot vaihtopainikkeella
• Asetusten ja teksti-television kätevä valikkokäyttö

Nopea ja helppo asennus
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
• Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
 



 Philipsin korvaava TV:n kaukosäädin
Erinomainen korvaava ohjain kadonneelle tai 
rikkoutuneelle Philipsin TV:n kaukosäätimelle. Siinä 
on kaikki Philips-television toiminnot, Philipsin 
videonauhurin ja DVD-laitteen perustoiminnot 
mukaan luettuna. Koska painikkeissa on samat 
merkit kuin alkuperäisessä kaukosäätimessä, totut 
siihen nopeasti.

Video- ja DVD-perustoiminnot
Enää ei tarvitse vaihtaa kaukosäädintä aina kun haluat 
katsella elokuvaa Philipsin DVD-laitteella tai 
videonauhurilla. Kaukosäätimellä voit ohjata 
perustoimintoja, kuten toistoa, pysäytystä, eteenpäin 
ja taaksepäin kelausta, nauhoitusta ja ajastinta. Se on 
lisäksi täydellinen ratkaisu televisio-videonauhuri- tai 
televisio-DVD-laite -yhdistelmälle.

Lisätoiminnot
Vaihtopainike mahdollistaa sen, että jokaisella 
painikkeella voi suorittaa kaksi toimintoa. Tämä 
tekee yleiskaukosäätimestä kaksi kertaa 
monipuolisemman.

Kätevä valikkokäyttö
Tärkeillä toiminnoilla, kuten asetuksilla ja teksti-
televisiolla, on selvästi merkityt 
suoravalintapainikkeet, joilla toimintojen 
käyttäminen on helppoa.
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Kohokohdat
• IR-protokolla: RC5 ja RC6
•

Käytön mukavuus
• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 

Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, 
Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen 
hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-
painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, 
16:9

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 
valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet, Tekstityskielen valinta, Äänen 
asetukset

• Kielituki: GB/F/D/E/I/NL/S
• Käyttöoppaan kielet: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Painikkeiden määrä: 42
• Esiohjelmoitu Philipsille

• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu

Lisätarvikkeet
• Akku: Kaksi 1,5 V:n R06/AA-paristoa

Virta
• Paristojen kesto: 6 kk

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 148 x 280 x 28 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 290 x 190 x 155

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 7 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Lähetyskulma: 90 astetta
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