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Vervangende afstandsbediening
De vertrouwde afstandsbediening voor Philips-TV's en -DVD(R)'s
Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening
• De ideale vervanger voor defecte Philips DVD(R)-HDD-afstandsbedieningen
• De ideale vervanger voor defecte Philips TV-afstandsbedieningen
Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• U kunt het volgende bedienen: TV en DVD-speler/-recorder (DVD/R-HDD)
Ongelooflijk gebruiksgemak
• De Shift-toets geeft toegang tot secundaire toetsfuncties
• Speciale toetsen voor het navigeren door menu's
Snelle en eenvoudige installatie
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
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Afstandsbediening
2-in-1 voor TV/DVD

Specificaties

Productkenmerken

Gemak

• Taalondersteuning: GB/F/D/E/I/NL/S
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via
systeemmenu, Bediening via discmenu,
Cijfertoetsen, Ondertiteling selecteren, Audioinstellingen
• Talen in handleiding: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma,
Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of standby, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling,
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig
programma, 16:9
• Aantal toetsen: 43

Accessoires

• Batterij: 2 x 1,5 V R06/AA-batterij

Vermogen

• Levensduur batterij: 6 maanden

Mogelijkheden met infrarood
•
•
•
•

Bedieningsafstand: 7 m
LED's: 1
Transmissiehoek: 90 graad
IR-protocol: RC5 en RC6

Afmetingen van de verpakking

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
15,7 x 30,4 x 2,65 cm
• Brutogewicht: 0,229 kg
• Nettogewicht: 0,071 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,158 kg

Omdoos
•
•
•
•

Brutogewicht: 1,462 kg
Omdoos (L x B x H): 31,5 x 15 x 16,5 cm
Nettogewicht: 0,071 kg
Gewicht van de verpakking: 1,391 kg

•
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Uitgebreide functionaliteit
De Shift-toets geeft elke toets twee functies, waardoor de
veelzijdigheid van uw universele afstandsbediening wordt
verdubbeld.
On line URC-service
Ondersteuning voor uw specifieke afstandsbediening
waarbij en voor alle codes van alle merken is beschikbaar
via de URC-website van Philips.
Ideale 2-in-1-afstandsbediening voor Philipsapparaten
Als u de afstandsbediening van uw Philips DVD(R)- en
HDD-speler kwijt bent of als deze defect is, is deze
afstandsbediening de ideale vervanger. De
afstandsbediening beschikt over alle Philips TV-functies,
inclusief de functies voor de DVD-spelers van Philips.
Aangezien u op de toetsen dezelfde symbolen aantreft
als op uw oorspronkelijke afstandsbediening, kunt u snel
aan deze afstandsbediening wennen.
U kunt het volgende bedienen: TV en
DVD(R)-HDD-speler
Vervangende 2-in-1-afstandsbediening voor TV en DVDspeler/-recorder. Deze afstandsbediening heeft twee
modi, één voor TV en één voor DVD(R)-HDD. Nadat u
de afstandsbediening hebt ingesteld voor uw type
apparaten, kunt u beide apparaten bedienen met deze
ene afstandsbediening.

