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EasyZapper
800'ün üstünde markayla uyumlu
Markası ne olursa olsun TV ve uydu alıcınızda, kablo veya DVB-T alıcınızda kolay kanal
değiştirme için basit ve akıllı evrensel uzaktan kumanda.
Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
• Televizyonu ve Set Üstü Kutusunu kontrol edebilirsiniz
Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal
• Bozulan Philips TV uzaktan kumandaları için ideal yedek parça
Büyük kullanım kolaylığı
• Favori kanallarınıza doğrudan erișim(150 içinden 4)
• Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
• Öğrenme yeteneği sayesinde, asıl uzaktan kumandaların fonksiyonlarını kopyalar
Hızlı ve basit kurulum
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır
• Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
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Evrensel uzaktan kumanda

Teknik Özellikler
Kullanılabilirlik

• Evrensel IR veritabanı: KABLO, DVB-T, SAT, TV
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi
yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, 16:9, AV
seçimi, harici, Menü kontrolü
• Philips için önceden programlanmıștır
• Yasal Onaylar: CE İșareti
• Basit sistem kurulumu
• Sıçramaya dayanıklı
• SAT/CBL fonksiyonları: Kanal yukarı/așağı,
Favoriler, Kılavuz, bilgi
• Dil desteği: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/
RU/PL
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/DK/S/N/
FIN/I/E/P/CS/GR/RU/PL
• Tuș sayısı: 19

Kızılötesi Özellikleri

•
•
•
•

Çalıșma mesafesi: 33 ft (10 m)
Aktarım LED'leri: 1
Evrensel IR kodu veritabanı
Veritabanındaki marka sayısı: 800'ün üzerinde

Özellikler
• Tașıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Güç

• Pil tipi: AAA

Dıș Karton

•
•
•
•
•
•

Dıș karton (L x G x Y): 33 x 26,5 x 19,5 cm
Net ağırlık: 0,3162 kg
Brüt ağırlık: 1,94 kg
Dara ağırlığı: 1,6238 kg
EAN: 87 12581 44086 2
Ambalaj sayısı: 6

Ambalaj boyutları

• Ambalaj boyutları (G x Y x D):
15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Net ağırlık: 0,0527 kg
• Brüt ağırlık: 0,22 kg
• Dara ağırlığı: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister
•

Favori kanallarınıza doğrudan erișim

Bu kumandada, favori kanal simge tușlarına
dönüștürebileceğiniz dört favori kanal tușu
bulunmaktadır. Favori kanal tușu çevresindeki halkayı
çıkarın, șeffaf kapağı çıkarın ve çıkartmayı favori
kanalınızın kanal simgesiyle (150 farklı çıkartma
mevcuttur) değiștirin. Artık favori kanalınızı
doğrudan seçebilirsiniz.

Öğrenme yeteneği

Asıl uzaktan kumandanızın tüm fonksiyonlarını
kullanabilmek için, asıl uzaktan kumandanın yaydığı
sinyali kopyalayabilirsiniz. Sinyal, Evrensel uzaktan
kumandanın hafızasına kaydedilir.

Philips için önceden programlanmıștır
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan
kumandayı programlayama gerek kalmadan
kullanabilirsiniz, çünkü tüm tușlar, Philips için
önceden programlanmıștır.

Otomatik marka arama

Yeni uzaktan kumandanızı çalıștırmak için yapılması
gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en
uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.

Online URC servisi

Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web
sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için
özel destek servisi.
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