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Mějte plnou kontrolu
Toto univerzální dálkové ovládání vyniká technologií i designem.
Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips
• Dálkové ovládání 6 v 1 pro TV, videorekordér, STB, DVD, CD a zesilovač.
Báječná výhoda
• Atraktivní chromované provedení
• Indikace vybitých baterií upozorní, že je třeba baterie vyměnit.
• Speciální tlačítka pro výběr položek v nabídkách
• Světelná kontrolka označuje aktivní režim zařízení
Rychlé a snadné nastavení
• S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
• S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
• Automaticky hledá značku vašeho zařízení
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
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Specifikace

Zvýraznění výrobku

Pohodlí

• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize,
Videorekordér, DVD, SAT, Kabel, CD/MD,
PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů,
Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV,
vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení
barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro
český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9,
Průvodce, informace
• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6),
Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím
nabídek
• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí
menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace,
Oblíbené, Funkce teletextu
• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: ano
• Jazyková podpora: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Jazykové verze manuálu: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačítek: 40

• Předprogramováno pro Philips: ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: ano

Infračervený přenos
•
•
•
•
•
•

Provozní vzdálenost: 7 m
Vysílací diody LED: 1
Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
Počet značek v databázi: Přes 1100
Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
Úhel přenosu: 90 stupeň

Rozměry

• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 148 x 28 x
290 mm
• Rozměry obalu (š x h x v): 181 x 170 x 310 mm
• Složená: Jednotlivé blistry s kartonem vzadu
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájení

• Životnost baterie: 12
• Počet baterií: 2

Příslušenství

• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V
•

Dálkové ovládání 6v1
Místo mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden
robustní ovladač pro televizor, videorekordér, satelitní
přijímač, digitální či kabelový datový terminál (STB),
přehrávač DVD nebo CD i zesilovač, bez ohledu na
značku či model.
Předem naprogramováno pro Philips
Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální
dálkové ovládání použít bez dalšího programování.
Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce
výrobků Philips.
Chromované provedení
Elegantní povrchová úprava s chromováním dobře
vypadá a hodí se k modernímu designu ostatních
přístrojů.
Speciální tlačítka nabídek
Speciální tlačítka pro snadnou navigaci v nabídkách
zařízení znamenají jednoduchou operaci jedním prstem
bez nutnosti stisknutí tlačítka Shift nebo tlačítek Shift pro
funkce.
Indikátor režimu zařízení
Podle toho, které světelné kontrolky jsou rozsvíceny,
poznáte, jaký režim zařízení je momentálně aktivní.
Indikace vybitých baterií
Budete vědět, kdy je třeba dobít nebo vyměnit baterie.
Automatické hledání značky
Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co
automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho zařízení.
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