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Wygoda
• Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, 

magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA, CD/MD, 
AMPLITUNER, wzmacniacz

• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 
Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje

• Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 

menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, 
Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, 
Favourites, Funkcje tekstowe

• Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
• Kroki instalacji: 2
• funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Liczba przycisków: 40
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

Akcesoria
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zakres częstotliwości uczenia: od 20 kHz do 

70 kHz oraz 455 kHz

Zasilanie
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
• Liczba baterii: 2
• Rodzaj baterii: AAA

Karton zewnętrzny
• Ilość: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Wysokość: 172 mm
• Długość: 312 mm
• Szerokość: 151 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Długość: 304 mm
• Wysokość: 33 mm
• Szerokość: 157 mm
•

Uniwersalny pilot
6 w 1  
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