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Работи с над 800 модела
Просто и умно универсално дистанционно за лесно управление на каналите на 
телевизора и сателитния приемник, кабелната или DVB-T приставка, независимо от 
модела.

Общо управление на повечето устройства и марки
• Можете да управлявате: телевизор и Set-Top Box

Идеален заместител на вашето дистанционно
• Идеално за замяна на счупени дистанционни за телевизори Philips

Изключително удобство
• Пряк достъп до предпочитаните от вас канали (4 от 150)
• Ергономичната форма позволява удобно управление
• При обучението се копират функции от оригиналните дистанционни

Бърза и лесна настройка
• Готово за използване с апаратура на Philips
• Автоматично търси марката на вашето оборудване
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт
• За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия



 Пряк достъп до предпочитаните
Това дистанционно има четири бутона за 
предпочитани канали, които можете да смените 
с бутоните с иконите на любимите ви канали. 
Просто махнете пръстена около бутона за канала, 
извадете прозрачното капаче и наместете 
стикера с иконата на любимия ви канал (от 
наличните 150 стикера). Вече можете да избирате 
любимите си канали директно.

Способност за обучение
За да вземете всички функции на вашето 
оригинално дистанционно, можете да копирате 
сигналите, изпратени от него. След това те се 
съхраняват в паметта на универсалното 
дистанционно управление.

Програмирано за Philips
Ако имате уреди Philips, можете да използвате 
вашето универсално дистанционно управление, 
без да го програмирате, защото всички бутони са 
предварително настроени за Philips.

Авто търсене на марка
Да започнете работа с новото си дистанционно 
управление означава просто да го накарате да 
търси автоматично най-подходящия код за 
вашата апаратура.

Сервизна услуга URC онлайн
Специална услуга по поддръжката на вашето 
дистанционно управление, като всички кодове за 
всички марки са на разположение чрез URC сайта 
на Philips.
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Акценти
• Универсална база данни на ИЧ кодове •
Удобство
• Универсална ИЧ база данни: КАБЕЛ, DVB-T, 

SAT, Телевизори
• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
16:9, AV избор, външен, Управление на менюто

• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Опростена настройка на системата
• Устойчив на пръски
• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Канал 
нагоре/надолу, Предпочитани, Ръководство, 
информация

• Поддръжка на езици: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/
E/P/CS/GR/RU/PL

• Езици на ръководството: GB/F/D/NL/DK/S/N/
FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL

• Брой на бутоните: 19

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1

• Брой марки в базата данни: Над 800
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус

Мощност
• Тип батерия: AAA

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 33 x 26,5 x 19,5 см
• Нето тегло: 0,3162 кг
• Бруто тегло: 1,94 кг
• Тегло с опаковката: 1,6238 кг
• EAN: 87 12581 44086 2
• Брой потребителски опаковки: 6

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,7 x 24,2 x 4,6 см
• Нето тегло: 0,0527 кг
• Бруто тегло: 0,22 кг
• Тегло с опаковката: 0,1673 кг
• EAN: 87 12581 44085 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
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