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ümü
tan kumanda ile 2006 Dünya Kupasına herkesten daha hazır olacaksınız. 

açacak, bir skor tablosu ve fazladan bir pil de verilen bu uzaktan kumanda 

reketin hiçbir anını kaçırmayacaksınız.

 cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
 keyfini kolayca çıkarabileceğiniz ideal kumanda!

ps donanımlarla kullanmaya hazırdır

 kullanım kolaylığı
ayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir
üler arasında gezinmek için özel tuşlar
tıcı dürecede düz kumanda

e basit kurulum
 sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
manınızın markasını otomatik olarak arar
l web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
da zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir
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kolaylıklar
• DVD fonksiyonları: Aktarma tuşları, Sistem menü 

kontrolü, Disk menü kontrolü
• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Kurulum adımları: 2
• Dil desteği: GB/F/D/NL/I/E
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/E/D/NL/I/P/S/

DK/N/FIN
• Tuş sayısı: 22
• Philips için önceden programlanmıştır
• Kanuni Onaylar: CE işareti
• Basit sistem kurulumu
• Sıçramaya dayanıklı
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, 16:9
• Evrensel IR veritabanı: TV, DVD

Aksesuarlar
• Pil: Var, CR2025 Pil 3V Lityum

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 141 x 249 x 15 

mm
• Karton boyutları (GxDxY): 181 x 297 x 170 mm
• Katlanabilir: Tekli plastik/arka karton
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A

Güç
• Pil ömrü: 12 ay
• Pil sayısı: 1

Infrared Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 7 m
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 600'ün üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece
•
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DVD oynatıcı/kaydedicinizin tüm 
ında kontrol edebilirsiniz, artık 
kanalları arasında zap yapmak 
aha eğlenceli.

n programlanmıştır
seniz, evrensel uzaktan 
ama gerek kalmadan 
 tüm tuşlar, Philips için önceden 

n kumanda yerine, markası ya da 
 TV, DVD ve alıcınızın tüm temel 
ileceğiniz bu eğlenceli kumandayı 

a gezinmek için özel tuşlar 
ya fonksiyon tuşlarını 
ağınızla kontrol sağlayabilirsiniz
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ında bilmek için.

rama
nızı çalıştırmak için yapılması 
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