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Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Kabel, DVB-T, 

SAT, Televize
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, 16:9, Výběr AV, vnější, 
Ovládání prostřednictvím nabídek

• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
• Funkce SAT/CBL: Kanál nahoru/dolů, Oblíbené, 

Průvodce, informace
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P/CS/GR/RU/PL
• Počet tlačítek: 19

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano

• Počet značek v databázi: Přes 800
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Spotřeba
• Typ baterie: AAA

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,3162 kg
• Hrubá hmotnost: 1,94 kg
• Hmotnost obalu: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Počet spotřebitelských balení: 6

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,0527 kg
• Hrubá hmotnost: 0,22 kg
• Hmotnost obalu: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
•

Univerzální dálkové ovládání
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