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Több, mint 800 márkával kompatibilis
Egyszerű és intelligens univerzális távirányító, amellyel tetszőleges márkájú televízión, 
műholdas vevőkészüléken, kábeltévén vagy DVB-T beltéri egységen, egyetlen 
gombnyomással válthat csatornát.

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
• A következő készülékeket vezérelheti: televízió és beltéri egység

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• Ideális cserelehetőség a törött Philips TV-távvezérlőkhöz

Nagy megbízhatóság
• A kedvenc csatornák közvetlen elérése (4 a 150-ből)
• Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
• Megtanulja és lemásolja az eredeti távirányító funkcióit

Gyors és könnyű beállítás
• Készen áll a Philips készülékekhez
• Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
• Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
• URC támogatás a kijelölt weboldalon



 Előreprogramozva Philips-hez
Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális 
távirányítót programozás nélkül tudja használni, 
mivel a Philips már előre beállította.

Automatikus márkakeresés
Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja 
munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni 
az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

A kedvenc csatornák közvetlen elérése
A távirányítón négy darab kedvencgomb található, 
amelyekre ráragaszthatja kedvenc csatornái 
emblémáját. Csak távolítsa el a kedvencgomb körüli 
gyűrűt, szedje le az átlátszó borítást, és tegye a 
matrica helyére a kedvenc csatornája emblémáját 
ábrázoló matricát (válasszon a 150 mellékelt matrica 
közül). Így most már közvetlenül válthat kedvenc 
csatornájára.

Tanulási képesség
Hogy minden eredeti funkcióval rendelkezzen a 
távirányítón, lemásolhatja az eredeti távirányító 
funkcióit. Ezután azok az univerzális távirányítóban 
lesznek tárolva.

On-line URC szolgáltatás
Kijelölt távvezérlő-támogatás. A Philips URC 
weboldalon megtalálja valamennyi márkához tartozó 
kódot.
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Fénypontok
• Működési távolság: 33 láb (10 m) • Fogyasztói csomagolások száma: 6
•

Kényelem
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Gombok száma: 19
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• Egyszerű rendszerbeállítás
• fröccsenésbiztos
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, AV választás, 
külső, 16:9, Menüvezérlés

• Univerzális IR-adatbázis: TV, KÁBEL, DVB-T, SAT
• Kézikönyv nyelvei: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• SAT/CBL funkciók: Csatorna fel/le, Kedvencek, 

Útmutató, tudnivalók

Tápkapcsoló
• Elem élettartama: 12 hónap
• Akkumulátor típusa: AAA
• Elemek száma: 2

Infravörös képességek

• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Nettó tömeg: 0,0527 kg
• Bruttó tömeg: 0,22 kg
• Önsúly: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44083 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

33 x 26,5 x 19,5 cm
• Nettó tömeg: 0,3162 kg
• Bruttó tömeg: 1,94 kg
• Önsúly: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44084 8
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