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üstös kivitelű, általános távvezérlő, amellyel a legtöbb márkájú TV, 

, DVD, műholdvevő beltéri egység és kábeldekóder vezérelhető.

len vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
en áll a Philips készülékekhez

 1-ben távvezérlő TV-hez, STB-hez, DVD-hez és receiverhez

megbízhatóság
lacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket
ciógombok a menüben való kereséshez
jelzés tájékoztatja a jelenleg aktív eszközmódról
ltraflat távvezérlő összhangban van a lakás szórakoztató eszközeivel

 és könnyű beállítás
ekkel ellátva az azonnali használathoz
éseivel hívja az URC szervizvonalunkat
matikusan megkeresi az eszköz márkáját
 támogatás a kijelölt weboldalon
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Kényelem
• Univerzális IR adatbázis: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
• 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

• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, 
Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók

• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/I/E
• Kézikönyv nyelvei: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Gombok száma: 38
• Előreprogramozva a Philips számára

• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

Tartozékok
• elem: Igen, CR2025 3 V-os lítium gombelem

Áram
• Elem élettartama: 12
• Elemek száma: 2

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 156 x 16 x 290 mm
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 181 x 70 x 

310 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• 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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