
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

8 v 1 TV/VCR/DVD/SAT

SBCRU258
Hodnota za peniaze

Funguje s viac ako 700 značkami
Univerzálne diaľkové ovládanie, ktoré vám zabezpečí základné funkcie pre väčšinu značiek 
TV, videorekordérov, satelitných prijímačov, káblových dekodérov, DVD prehrávačov a 
kombinovaných TV.

Veľké zhodnotenie peňazí
• Diaľkový ovládač 8 v 1 pre každé zariadenie domácej zábavy
• Rýchly prístup do ponuky funkcií ako nastavenie či teletext

Jednoduché nastavenie
• Jednoduchá inštalácia s funkciou Simple system set-up
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips



 Jednoduché nastavenie systému
Nastavte svoj ovládač čo najskôr inteligentným 
systémom snímania, ktorý automaticky sníma kódy 
zodpovedajúce zariadeniu.

Predprogramované pre Philips
Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť 
univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, 
pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre 
Philips.

Diaľkový ovládač 8 v 1
Univerzálny diaľkový ovládač vám umožňuje 
naprogramovať a ovládať až 8 zariadení takmer 
každej značky.

Rýchly prístup do ponuky
Dôležité funkcie ako nastavenie a teletext majú jasne 
označené tlačidlá, aby zjednodušili ovládanie 
zariadenia.
SBCRU258/00H

Hlavné prvky
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
•

Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL
• Predprogramované pre Philips
• Autovyhľadávanie bez použitia rúk
• Jednoduché nastavenie systému
• Tlačidlo kopírovanie
• Odolné voči ostriekaniu
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu

• Počet tlačidiel: 33
• Postup pri inštalácii: 2
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Jazyky v manuáli: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 250
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Príslušenstvo
• Batérie: nie je súčasťou balenia

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 148 x 280 

x 28 mm
• Materiály: Recyklovaný PET A
• Zložené: Lepenka a bublinkový obal

Príkon
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2
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