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Удобство
• Универсална ИЧ база данни: Телевизори, VCR, 

DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, 
усилвател

• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, 
Бързи бутони за текст, Предишната програма, 
Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, 
информация

• Подобрения за телетекст: бърз текст
• Функции на DVD: Бутони за движение, 

Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 
движение (6), ShowView, VCR plus, Управление 
на менюто

• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 
клавиши, Управление на менюто, Ръководство, 
информация, Предпочитани, Функции за текст

• Лесно инсталиране: Автоматично търсене
• Стъпки за инсталиране: 2
• функция на бутона за копиране: да
• Поддръжка на езици: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Брой на бутоните: 40
• Предварително програмиран за Philips: да
• Одобрения от регулаторните органи: CE 

маркировка
• Устойчив на пръски: да

Аксесоари
• Батерия: Да, батерия R03/AAA 1,5V

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 1100
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус
• Научаване на IR кодове
• Честотен обхват за обучение: 20 kHz до 70 kHz 

и 455 kHz

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца
• Брой на батериите: 2
• Тип батерия: AAA

Външен кашон
• Количество: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Височина: 172 мм
• Дължина: 312 мм
• Ширина: 151 мм

Данни за опаковката
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Дължина: 304 мм
• Височина: 33 мм
• Ширина: 157 мм
•
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