Philips
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada TV/VCR/DVD/SAT

SBCRU254

Paranın tam karşılığı
700'ün üzerinde markayla uyumlu
Evrensel uzaktan kumanda, çoğu TV, VCR, SAT/Kablo ve DVD markasını çalıştırır.
Verilen paranın tam karşılığı
• TV, VCR, STB ve DVD oynatıcıınız/kaydediciniz için 4'ü 1 arada uzaktan kumanda.
• Kurulum ve teletekst gibi fonksiyonlara hızlı menü erişimi
Kolay kurulum
• "Kolay sistem kurulum" fonksiyonuyla kolay kurulum
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır
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Evrensel uzaktan kumanda
4'ü 1 arada TV/VCR/DVD/SAT

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Kullanılabilirlik
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD
Philips için önceden programlanmıştır
Hands-free otomatik arama
Basit sistem kurulumu
Kopyalama tuşu fonksiyonu
Sıçramaya dayanıklı
TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses
seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme,
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü,
Renk/Parlaklık kontrolü, Teletext tuşları, Hızlı
metin tuşları
Yasal Onaylar: CE İşareti
Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/I/E/P/
GR/DK/S/N/FIN
Kurulum adımları: 2
Tuş sayısı: 33
Dil desteği: GB/F/D/NL/I/E/P/S/PL/FIN/GR

Kızılötesi Özellikleri
•
•
•
•
•
•

Çalışma mesafesi: 7 m
Aktarım LED'leri: 1
Evrensel IR kodu veritabanı
Veritabanındaki marka sayısı: 250'nin üzerinde
Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
Aktarım açısı: 90 derece

Boyutlar

• Plastik paket boyutları (GxDxY): 148 x 280 x 28
mm
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A
• Katlanabilir: Karton ambalaj

Güç

• Pil ömrü: 12
• Pil tipi: AAA
• Pil sayısı: 2
•

Yayın tarihi 2009-01-22

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Sürüm: 3.0.8

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

12 NC: 9082 100 02891
EAN: 87 10895 81531 4

www.philips.com

4'ü 1 arada uzaktan kumanda
Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, TV, VCR, uydu
alıcısı (veya kablolu STB set) ve DVD cihazınızı
çalıştırabilen, dayanıklı tek bir uzaktan kumanda
kullanın.
Hızlı menü erişimi
Kurulum menüsü ve teletekst gibi önemli fonksiyonlar
açıkça belirtilmiştir, kendine ait tuşlara sahiptir ve
donanımınızın çalıştırılmasını kolaylaştırır.
Kolay sistem kurulumu
Uzaktan kumandanızı, donanımınıza uyan kodları
otomatik olarak tarayıp bulan akıllı tarama sistemiyle
olabildiğince çabuk kurun.
Philips için önceden programlanmıştır
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan
kumandayı programlayama gerek kalmadan
kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden
programlanmıştır.

