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DVD

SBCRU252
Стойност за цената

Работи с над 700 модела
Универсално дистанционно управление, което притежава основна функционалност 
за повечето марки телевизори, видео и DVD.

Чудесна стойност за цената
• Дистанционно "2 в 1" за вашия телевизор, видео или DVD плейър/рекордер.
• Бърз достъп до менютата за функции като настройка и телетекст

Лесно инсталиране
• Лесно инсталиране с функцията Simple system set-up™
• Готово за използване с апаратура на Philips



 Дистанционно управление "2 в 1"
Заменете двете отделни дистанционни 
управления с едно надеждно устройство, което 
ще управлява вашия телевизор и видеокасетофон 
или DVD, независимо от марката или модела.

Бърз достъп до менютата
Важните функции като меню за настройка и 
телетекст са ясно обозначени специализирани 
бутони, с които управлението на вашата 
апаратура е по-лесно.

Опростена настройка на системата
Настройте вашето дистанционно управление 
колкото е възможно по-рано с интелигентната 
сканираща система, която автоматично сканира 
кодовете, съответстващи на вашата апаратура.

Програмирано за Philips
Ако имате уреди Philips, можете да използвате 
вашето универсално дистанционно управление, 
без да го програмирате, защото всички бутони са 
предварително настроени за Philips.
SBCRU252/00H

Акценти
• Брой на батериите: 2
•

Удобство
• Поддържани устройства: Телевизори, VCR, 

DVD, SAT, КАБЕЛ
• Предварително програмиран за Philips
• Автоматично търсене без ръце
• Опростена настройка на системата
• функция на бутона за копиране
• Устойчив на пръски
• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст

• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Езици на ръководството: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/
DK/S/N/FIN

• Стъпки за инсталиране: 2

• Брой на бутоните: 31
• Поддръжка на езици: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/

GR

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 7 м
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 250
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус

Размери
• Размери на блистера (ШxДxВ): 148 x 280 x 28 мм
• Материали: Рециклиран PET A
• Сгънат: Картон върху блистер

Мощност
• Живот на батерията: 12
• Тип батерия: AAA
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