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otiteatterin ohjaus ei
K
voisi olla helpompaa
Kotiteatterin kauko-ohjainten aatelia

Sinä hallitset
• TV-, video-, SAT-, DVD-, viritin-, CD-, AMP- ja vastaanotinohjaus
• Kaksikanavainen lähetys pidentää käyttöetäisyyttä

Helppokäyttöinen
• Makro käynnistää kaikki laitteet yhden painikkeen painalluksella
• Ajastintoiminnolla laitteita voi käyttää valmiiksi määritettyinä aikoina
• Asetusten ja teksti-television kätevä valikkokäyttö

Helppo ottaa käyttöön
• Oppimisominaisuus kopioi muiden kauko-ohjaimien toimintoja
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
• Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
Philips
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iedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
avaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics 
.V:n  tai omistajiensa omaisuutta.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
aikki oikeudet pidätetään.
ww.philips.com
Käytön mukavuutta
• Taustavalo
• Taustaväri: Vihreä
• Kopiointipainike
• Kielituki: GB/F/D/NL
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeenkestävä
• Tekstitelevision parannukset: Fast text
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhurit, 

DVD, SAT, CABLE, CD/MD, VASTAANOTIN, 
VAHVISTIN

• Näppäinmäärä: 39
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Asennusvaiheet: 2
• Automaattinen Handsfree-haku
• Kätevä järjestelmäasetus
• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 

Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/
valmiustila, Numeronäppäimet, AV-valinta, 
ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/
kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -
painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, 
16:9, Opas, infotoiminto

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 
valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeronäppäimet

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeronäppäimet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Suosikit, 
Tekstitoiminnot

• Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

Tarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n AA/LR6 -paristo

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 295 x 50 x 140 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 303 x 148 x 158
• Materiaalit: PETA-kierrätysmuovi
• Määrä pakkauksessa: 3

Virta
• Pariston malli: AA / LR6, alkali
• Paristojen määrä: 3
• Paristojen kesto: 10

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopiointitaajuus: Jopa 78 kHz ja 455 kHz
• Lähetin-LED:it: 2
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
•
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otiteatterin yleiskauko-ohjain
ällä kauko-ohjaimella kotiteatterin käyttäminen on 
elpompaa kuin koskaan aiemmin. Voit käyttää 
elevisiota, videonauhuria, DVD-videota, viritintä, 
atelliittivastaanotinta, digisovitinta, CD-soitinta, 
ahvistinta ja vastaanotinta samalla ohjaimella 
aitteiden merkistä tai mallista riippumatta.

aksikanavainen lähetys
avallisia laitteita kauko-ohjataan infrapunasignaalilla 

a kaapeissa tai muissa huoneissa olevia laitteita 
isäisellä radiotaajuuslähettimellä (RF-lähettimellä), 
oten käyttöetäisyys on huomattavasti tavallista 
idempi. RF-signaali muunnetaan takaisin infrapunaksi 
rikoisvastaanottimella.

akrotoiminnot
äyttäjä voi luoda oman makron, joka suorittaa 
äyttäjän ohjelmoimat toiminnot yhden painikkeen 
ainalluksella. Televisio päälle, Surround-ääni sekä 
lokuvan toisto – kaikki yhdellä painalluksella!

jastintoiminto
empiohjelma ei mene sivu suun, kun määrität 
jastimen käynnistämään television ohjelman 
lkamishetkellä. Toimintoa voi käyttää kaikissa 

aitteissa.

ätevä valikkokäyttö
ärkeillä toiminnoilla, kuten asetuksilla ja teksti-
elevisiolla, on selvästi merkityt suoravalintapainikkeet, 
oilla toimintojen käyttäminen on helppoa.

ppimisominaisuus
äyttäjä voi käyttää alkuperäisen kauko-ohjaimen 
aikkia toimintoja kopioimalla kauko-ohjaimen 
ähettämän signaalin. Signaali tallennetaan yleiskauko-
hjaimen muistiin.

hilips-valmius
os käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskauko-
hjainta ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet 
n määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

isältää paristot
aristoja ei tarvitse ostaa erikseen, joten yleiskauko-
hjainta voi ruveta käyttämään saman tien!

leiskauko-ohjaimen puhelinneuvonta
os sinulla on yleiskauko-ohjaimeen liittyvä kysymys tai 
ngelma tai jos alkuperäisen ohjaimen toimintoa ei ole 
leiskauko-ohjaimen koodikirjastossa, ota yhteys 
uhelinneuvontaan. Neuvonta on käytettävissä viikon 

okaisena päivänä.
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