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• Got

Duża 
• Moż
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• Pom
 stylowy pilot w kolorze srebrnym, obsługujący szeroki zakres funkcji 

 TV, odtwarzaczy/nagrywarek DVD i magnetowidów większości marek.

 rozwiązanie dla większości urządzeń i marek
 3 w 1 do telewizora, odtwarzacza/nagrywarki DVD i magnetowidu
owy do użycia ze sprzętem Philips

wygoda
esz go rzucać i ochlapywać — a on i tak dalej działa!
towny pilot w srebrnej obudowie
jalne przyciski do nawigacji w menu
aźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy wymienić baterie

a i łatwa konfiguracja
matycznie wykrywa markę urządzenia

estawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania
elu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych.
oc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej
 

Philips
Uniwersalny pilot

Pilot 3 w 1 do TV, magnetowidu i DVD
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Wygoda
• Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, 

magnetowid, DVD
• 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 magnetowidu: Przyciski transportu (6), 

Showview, VCR plus, Sterowanie menu
• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 

menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne

• Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
• Kroki instalacji: 2
• funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Języki w instrukcji: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Liczba przycisków: 42
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips

• Certyfikaty: oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

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

Zasilanie
• Czas eksploatacji baterii: 12
• Liczba baterii: 2

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 148 x 28 x 290 mm
• Wymiary kartonu (SxGxW): 181 x 170 x 310 mm
• Składany: Blister z kartonem z jednej strony
• Materiały: Przetworzone tworzywo PET A

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: ponad 600
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie
•

Uniwersalny pilot
Pilot 3 w 1 do TV, magnetowidu i DVD  
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