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Konforu paylaşın
Şık, gümüş renkli evrensel uzaktan kumanda, birçok TV, VCR, DVD, uydu alıcısı ya da
kablolu yayın set üstü kutusu markası için maksimum fonksiyonellik sağlar.
Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır
• TV, VCR, STB ve DVD oynatıcıınız/kaydediciniz için 4'ü 1 arada uzaktan kumanda.
Büyük kullanım kolaylığı
• Yere düşse de, su sıçrasa da çalışmaya devam eder!
• Şık krom kaplama
• Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir
• Işık, geçerli aktif cihaz modunu gösterir.
Hızlı ve basit kurulum
• Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
• Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
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Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

kolaylıklar

• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT,
KABLO
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses
seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme,
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü,
Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı
metin tuşları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı,
16:9, Kılavuz, bilgi
• Teletekst geliştirmeleri: hızlı metin
• VCR fonksiyonları: Aktarma tuşları (6), Showview,
VCR plus, Menü kontrolü
• DVD fonksiyonları: Aktarma tuşları, Sistem menü
kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tuşları
• SAT/CBL fonksiyonları: Rakam tuşları, Menü
kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin
fonksiyonları
• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Kurulum adımları: 2
• Kopyalama tuşu fonksiyonu
• Dil desteği: GB/F/D/NL/S/E
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/DK/S/
N/FIN/I/E/P
• Tuş sayısı: 40
• Philips için önceden programlanmıştır

• Kanuni Onaylar: CE işareti
• Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar

• Pil: Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Güç

• Pil ömrü: 12
• Pil tipi: AAA
• Pil sayısı: 2

Boyutlar

• Plastik paket boyutları (GxDxY): 148 x 28 x 290
mm
• Karton boyutları (GxDxY): 181 x 170 x 310 mm
• Katlanabilir: Tekli plastik/arka karton
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A

Infrared Özellikleri
•
•
•
•
•
•

Çalışma mesafesi: 7 m
Aktarım LED'leri: 1
Evrensel IR kodu veritabanı
Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde
Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
Aktarım açısı: 90 derece

•

4'ü 1 arada uzaktan kumanda
Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, TV, VCR, uydu
alıcısı (veya kablolu STB set) ve DVD cihazınızı
çalıştırabilen, dayanıklı tek bir uzaktan kumanda
kullanın.
Philips için önceden programlanmıştır
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan
kumandayı programlayama gerek kalmadan
kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden
programlanmıştır.
Sıvı sıçramasına ve darbelere dayanıklı
Dayanıklı gövdesi sıvı sıçramasına ya da dökülmesine
dayanıklı olup, en az bir metreden sert zemine düşmeden
kaynaklanan darbelere karşı da dayanıklıdır.
Krom kaplama
Güzel görünen ve en son ekipman tasarımını bütünleyen
şık krom kaplama.
Cihaz modu göstergesi
Küçük ışıklar hangi cihaz modunun aktif olduğunu bildirir.
Pil zayıf gösterimi
Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya
değiştirileceğini zamanında bilmek için.
Otomatik marka arama
Yeni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması
gereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en
uygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.
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