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kaukosäädin toimii useimpien merkkien televisioiden, videonauhureiden, DVD-

tallenninten sekä satelliittivastaanottimien ja multimediasovitinten kanssa. Erilliset 

kkeet ja vanhassa kaukosäätimessä käytettyjen koodien tallennustoiminto.

ainen vanhan kaukosäätimen korvaaja
tteen ohjaus: TV, video, päätelaite ja DVD-laite/-tallennin.
vä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
is käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

vaa käyttömukavuutta
 ilmaisee laitteen käytettävän tilan
iä hivelevä kromiviimeistely
ta, kastele ja jatka käyttöä!

kkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä

a ja helppo asennus
merkkien automaattinen haku
aus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
kaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
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Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, 

DVD, SAT, JOHTO
• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 

Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/
valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, 
ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/
kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -
painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 
16:9, Opas, infotoiminto

• Teksti-tv:n parannukset: Fast text
• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 

valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites 
(Suosikit), Tekstitoiminnot

• Helppo asennus: Automaattinen haku
• Asennusvaiheet: 2
• kopiointipainike
• Kielituki: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Painikkeiden määrä: 40
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu

Lisätarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopioinnin taajuusalue: 20 kHz - 70 kHz ja 455 

kHz

Virta
• Paristojen kesto: 12 kk
• Pariston malli: AAA
• Akkujen määrä: 2

Ulompi pakkaus
• Määrä: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93595 1
• Korkeus: 172 mm
• Pituus: 312 mm
• Leveys: 151 mm

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210006479
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93594 4
• Korkeus: 33 mm
• Pituus: 304 mm
• Leveys: 157 mm
•
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