
006 World Cup Party Editi
2
Med denne 

Den er endd

af noget.

Enkel
• Idee
• Klar

Fanta
• Indik
• Særl
• Forb

Hurti
• Spør
• Søge
• URC
• Batt
on
særlige udgave af fjernbetjeningen er du mere end klar til 2006 World Cup. 

a udstyret med en oplukker, pointtavle og ekstra batteri, så du ikke går glip 

 betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
l zapper. Nu kan du nyde at se din DVD. Det er så nemt!
 til brug med Philips udstyr

stisk komfort
atoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.
ige taster til navigering i menuer
løffende flad fjernbetjening

g og nem opsætning
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Universel fjernbetjening

2-i-1 til TV/DVD
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Komfort
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening
• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2 mW
• Sprog: GB/F/D/NL/I/E
• Sprog i vejledning: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
• Taster: 22
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Enkel systemopsætning
• Stænksikker
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9
• Universal IR-database: TV, DVD

Tilbehør
• Batteri: Ja, CR2025 knap-batteri 3 V lithium

Mål
• Blister pakkemål (B x D x H): 141 x 249 x 15 mm
• Emballagemål (B x D x H): 181 x 297 x 170 mm
• Sammenfoldet: Enkelt blisterpakke/karton
• Materialer: Genbrugt PET A

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batterier: 1

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: over 600
• Område for bærefrekvens: 24 - 55 kHz
• Sendevinkel: 90 grader
•
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