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Užitočná funkcia
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie

• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 

Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez 
ponuku

• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie 
systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, 
Digitálne kľúče

• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 
ponuku, Príručka, informácie, Obľúbené, Textové 
funkcie

• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Postup pri inštalácii: 2
• Tlačidlo kopírovanie: áno
• Jazyková podpora: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Jazyky v manuáli: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačidiel: 40

• Predprogramované pre Philips: áno
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu: áno

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 148 x 28 x 

290 mm
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 181 x 170 x 310 mm
• Zložené: Blister/kartón
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájanie
• Životnosť batérie: 12
• Počet batérií: 2

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA
•
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