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ειριστήριο γενικής χρήσης σε ασηµένιο χρώµα που προσφέρει µέγιστη 

ητα και είναι συµβατό µε τις περισσότερες µάρκες τηλεοράσεων, DVD 

der και VCR.

ση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και µάρκες
χειριστήριο 3 σε 1 για TV, DVD player/recorder και VCR

µοι για χρήση µε εξοπλισµό Philips

η άνεση
µα και αν σας πέσει ή αν το βρέξετε, συνεχίζετε να το χρησιµοποιείτε!
χειριστήριο που αιχµαλωτίζει το βλέµµα σε ασηµένιο περίβληµα
κλειστικά πλήκτρα για µετακίνηση στα µενού
ιξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης µπαταριών

ρη και εύκολη ρύθµιση
ζητά αυτόµατα τη µάρκα του εξοπλισµού σας
παταρίες συµπεριλαµβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
ρωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραµµή υπηρεσίας URC

κτρονική γραµµή εξυπηρέτησης URC µέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web
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Ευκολία
• Βάση δεδοµένων IR παγκοσµίου χρήσης: 

Τηλεόραση, VCR, DVD
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραµµα επάνω/

κάτω, Αύξηση/µείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναµονή, Αριθµητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος µενού, Έλεγχος 
χρωµάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, Π
λήκτρα γρήγορου κειµένου, Προηγούµενο 
πρόγραµµα, Αυτόµ. διακοπή λειτ./
χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες

• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείµενο
• Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα µεταφοράς (6), 

ShowView, VCR plus, Έλεγχος µενού
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα µεταφοράς, Έλεγχος 

µενού συστήµατος, Έλεγχος µενού δίσκου, 
Αριθµητικά πλήκτρα

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη αναζήτηση
• Βήµατα εγκατάστασης: 2
• Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής: ναι
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Αριθµός πλήκτρων: 4"
• Προγραµµατισµένο για τη Philips: ναι

• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE
• Αδιάβροχο (µικρές ποσότητες υγρών): ναι

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία 1,5 V R03/AAA

Ρεύµα
• ∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: 12
• Αριθµός µπαταριών: 2

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 148 x 28 x 290 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 181 x 170 x 

310 χιλ.
• ∆ιπλωµένη: Μία συσκευασία µπλίστερ
• Υλικά: Ανακυκλωµένο PET A

∆υνατότητα σύνδεσης µέσω υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 µ.
• LED εκποµπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδοµένων: πάνω από 600
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
• Γωνία µετάδοσης: 90 βαθµός
•

Τηλεχειριστήριο παγκόσµιας χρήσης
3 σε 1 για TV/VCR/DVD  
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Κύρια ση
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το DVD pla
µοντέλο.
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lips, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
κής χρήσης, χωρίς να το 
δή όλα τα πλήκτρα είναι 
lips.

λισµα και χτυπήµατα
α είναι αντέχει σε πιτσιλίσµατα και 
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πότε οι µπαταρίες χρειάζονται 
τάσταση.

ση µάρκας
ηλεχειριστήριό σας, πρέπει απλώς 
α αναζητήσει αυτόµατα τον πλέον 
τον εξοπλισµό σας.
ϊόντος
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