
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universal

2 em 1

SBCRU252
Boa relação preço/qualidade

Funciona com mais de 700 marcas
Telecomando universal com funcionalidades básicas, para a maior parte das marcas de 
TV, videogravadores/DVD.

Boa relação preço qualidade
• Telecomando 2 em 1 para o televisor, leitor/gravador de DVD, videogravador
• Acesso rápido a menus de funções, como configuração e teletexto

Configuração fácil
• Instalação fácil com a função Simple system set-up™
• Pronto a utilizar com equipamento Philips



 

SBCRU252/00H
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 148 x 280 x 28 
Comodidade
• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Etapas de instalação: 2
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/

GR
• Idiomas do manual: EN/FR/ES/DE/NL/IT/PT/GR/

DK/SV/NO/FIN
• Número de teclas: 31
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos
• Dispositivos suportados: CABO, DVD, SAT, TV, 

videogravador
• Funções TV: Selecção AV, externa, Controlo da 

Cor/Luminosidade, Teclas de dígitos, Teclas de 
texto rápidas, Controlo de menus, Energia/Espera, 
Aumentar/diminuir um programa, Teclas de 
teletexto, Aumentar/diminuir volume, sem som

Dimensões

mm
• Dobrada: Cartão à volta do "blister"
• Materiais: PET A reciclado

Capacidades de Infravermelhos
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Número de marcas na base de dados: Mais de 250
• Distância de funcionamento: 7 m
• Ângulo de transmissão: 90 grau
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal

Alimentação
• Vida útil da bateria: 12 meses
• Tipo de pilhas: AAA
• Número de pilhas: 2

Configuração
• Método de configuração: no dispositivo
•
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