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Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, 

Videorekordér, DVD, SAT, Kabel
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, 
vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení 
barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro 
český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, 
Průvodce, informace

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 

menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 

Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Počet tlačítek: 40
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Příslušenství
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1100
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: 20 kHz až 70 kHz a 455 

kHz

Spotřeba
• Životnost baterie: 12 měsíců
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2

Vnější obal
• Množství: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93595 1
• Výška: 172 mm
• Délka: 312 mm
• Šířka: 151 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210006479
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93594 4
• Výška: 33 mm
• Délka: 304 mm
• Šířka: 157 mm
•
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