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special edition τηλεχειριστήριο, θα είστε πανέτοιµοι για το Παγκόσµιο 

6. ∆ιαθέτει ακόµα και ανοιχτήρι, κάρτα σηµείωσης σκορ και έξτρα µπαταρία 

άσετε ούτε ένα στιγµιότυπο.

ση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και µάρκες
ην ιδανική συσκευή ζάπινγκ µπορείτε να απολαµβάνετε τα DVD µε ευκολία!
µοι για χρήση µε εξοπλισµό Philips

η άνεση
ιξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης µπαταριών
κλειστικά πλήκτρα για µετακίνηση στα µενού
πωσιακά επίπεδο τηλεχειριστήριο

ρη και εύκολη ρύθµιση
ρωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραµµή υπηρεσίας URC

ζητά αυτόµατα τη µάρκα του εξοπλισµού σας
κτρονική γραµµή εξυπηρέτησης URC µέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web
παταρίες συµπεριλαµβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
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Τηλεχειριστήριο 
παγκόσµιας χρήσης

2 σε 1 για TV/DVD
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Ευκολία
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα µεταφοράς, Έλεγχος 

µενού συστήµατος, Έλεγχος µενού δίσκου
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη αναζήτηση
• Βήµατα εγκατάστασης: 2
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/NL/I/E
• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/

FIN
• Αριθµός πλήκτρων: 2"
• Προγραµµατισµένο για τη Philips: ναι
• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE
• Απλή ρύθµιση συστήµατος: ναι
• Αδιάβροχο (µικρές ποσότητες υγρών): ναι
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραµµα επάνω/

κάτω, Αύξηση/µείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναµονή, 16:9

• Βάση δεδοµένων IR παγκοσµίου χρήσης: 
Τηλεόραση, DVD

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία λιθίου Coin cell CR2025 

3V

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 141 x 249 x 15 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 181 x 297 x 

170 χιλ.
• ∆ιπλωµένη: Μία συσκευασία µπλίστερ
• Υλικά: Ανακυκλωµένο PET A

Ρεύµα
• ∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: 12 µήνες
• Αριθµός µπαταριών: 1

∆υνατότητα σύνδεσης µέσω υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 µ.
• LED εκποµπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδοµένων: πάνω από 600
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
• Γωνία µετάδοσης: 90 βαθµός
•

Τηλεχειριστήριο παγκόσµιας χρήσης
2 σε 1 για TV/DVD  
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