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Egyet
• 3 az
• Kész

Nagy 
• Ütés
• Dob

Gyors
• Auto
• Elem
• Kérd
• URC
ávvezérlő, gumiból készült ütéselnyelő házzal. A távvezérlő a legtöbb márkájú 

 videomagnóhoz, DVD-felvevőhöz és -lejátszóhoz használható. Masszív 

k köszönhetően ütés- és vízálló.

len vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
 1-ben távvezérlő TV, DVD-lejátszó/felvevő és VCR számára
en áll a Philips készülékekhez

megbízhatóság
álló gumi védi
ja le, ejtse vízbe, és használja vígan tovább!

 és könnyű beállítás
matikusan megkeresi az eszköz márkáját
ekkel ellátva az azonnali használathoz
éseivel hívja az URC szervizvonalunkat
 támogatás a kijelölt weboldalon
 

Philips
Univerzális távvezérlő

3 az 1-ben TV/VCR/DVD
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Kényelem
• Univerzális IR adatbázis: TV, VCR, DVD
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, 
AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 

funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, 
Számgombok

• gombfunkciók másolása
• Telepítési lépések: 2
• Kihangosított automatikus keresés
• Egyszerű rendszerbeállítás
• Nyelvi támogatás: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Kézikönyv nyelvei: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Gombok száma: 32
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel

• ütésbiztos
• fröccsenésbiztos

Tartozékok
• elem: Igen, 1,5 V R03/AAA elem

Áram
• Elem élettartama: 12
• Elemek száma: 2

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 157 x 290 x 29 mm
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 181 x 297 x 

170 mm
• Összehajtva: Egyszeres fólia/karton hátoldal
• Anyagok: Újrahasznosított PET A

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 300
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok
•

Univerzális távvezérlő
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Termék

3 az 1-be
Cseréljen le
1-ben irány
VCR készül
függetlenül.

Előrepro
Ha Philips k
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Ütésálló
Ejtse le és h
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Automat
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kijelölés

n TV, DV
 egy teljes a
ítóra, amell
ékét is irán

gramozva
észüléke v

 programoz
 előre beállí

asználja to
en a távirán
seket. Jól n

 ütésálló
áz ellenáll 
úléli a legal
anást is a k

ikus márk
zérlőjét lege
ogy engedi 
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D, VCR távvezérlő
sztalnyi távirányítót egyetlen 3 az 
yel TV, DVD-lejátszó/felvevő és 
yíthatja márkától és típustól 

 Philips-hez
an, akkor az univerzális 
ás nélkül tudja használni, mivel a 
totta.

vább! A gumi háznak 
yító túléli az aktív családi élet 
éz ki és kézre áll.

a rácseppenő és kifröccsenő 
ább egy méter magasságból 
emény padlóra.

akeresés
gyszerűbben úgy bírhatja 
őt automatikusan megkeresni az 
egfelelőbb kódot.
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