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Conveniência
• Base de dados IV universal: TV, videogravador, 

DVD, SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de 
texto rápidas, Programa anterior, Adormecer/
temporizador, 16:9, Guia, informação

• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Funções do videogravador: Teclas de transporte 

(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 
menu do sistema, Controlo do menu de disco, 
Teclas de dígitos

• Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de 
menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de 
texto

• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Etapas de instalação: 2
• Função da tecla copiar
• Suporte de linguagem: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Idiomas do manual: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 40

• Pré-programado para Philips
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 

1100
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 148 x 28 x 290 

mm
• Dimensões da caixa (LxPxA): 181 x 170 x 310 mm
• Dobrada: Blister individual/cartão posterior
• Materiais: PET A reciclado

Corrente
• Vida útil da bateria: 12
• Número de pilhas: 2

Acessórios
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V
•
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