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Udogodnienia
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
16:9

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 
menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne, Wybór języka napisów, Ustawienia 
dźwięku

• Obsługa języka: GB/F/D/E/I/NL/S
• Języki w instrukcji: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Liczba przycisków: 42
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips

• Certyfikaty: oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

Akcesoria
• Bateria: 2 x bateria 1,5 V R06/AA

Moc
• Czas eksploatacji baterii: 6 miesięcy

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 148 x 280 x 28 mm
• Wymiary kartonu (SxGxW): 290 x 190 x 155

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Kąt transmisji: 90 stopnie
• Protokół IR: RC5 i RC6
•
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