
Käyttömukavuutta kaikille laitteille!
erittäin luotettava

Tyylikäs yleiskauko-ohjain, jolla voi ohjata useimpien televisioiden, videonauhurien, 
satelliittivastaanottimien ja kaapelidigisovittimien toimintoja.

Yksi ohjain kaikkiin laitteisiin, kaikkiin merkkeihin
• 3 laitteen ohjaus: TV, video ja päätelaite.

Helppo ottaa käyttöön
• Määritä asetukset helposti Simple System Set-up -toiminnolla
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
• Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Asetusten ja teksti-television kätevä valikkokäyttö
• Pudota, kastele ja jatka käyttöä!
Yleiskauko-ohjain SBCRU530
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Käytön mukavuutta
• Kopiointipainike
• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 

Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeronäppäimet

• Automaattinen Handsfree-haku
• Asennusvaiheet: 2
• Kielituki: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Käyttöoppaan kielet: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Näppäinmäärä: 31
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• SAT-/CBL-toiminnot: Numeronäppäimet, 

Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Suosikit, 
Tekstitoiminnot

• Kätevä järjestelmäasetus
• Roiskeenkestävä
• Tekstitelevision parannukset: Fast text
• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 

Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/
valmiustila, Numeronäppäimet, AV-valinta, 
ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/
kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -
painikkeet, Edellinen ohjelma, 16:9

• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhurit, 
DVD, SAT

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

Tarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 157 x 290 x 29 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 181 x 297 x 170 mm
• Taitettu: Yksi muovi/pahvipakkaus
• Materiaalit: PETA-kierrätysmuovi

Virta
• Paristojen kesto: 12

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 7 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 250
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
•
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ätevä järjestelmän asennus
oit määrittää kauko-ohjaimen asetukset 
udenaikaisella hakumenetelmällä, joka etsii laitteita 
astaavat koodit automaattisesti.

ätevä valikkokäyttö
ärkeillä toiminnoilla, kuten asetuksilla ja teksti-
elevisiolla, on selvästi merkityt suoravalintapainikkeet, 
oilla toimintojen käyttäminen on helppoa.

oiskeen- ja iskunkestävä
uja kotelo kestää nesteroiskeet ja putoamisen kovalle 
attialle jopa yhden metrin korkeudelta.

hilips-valmius
os käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskauko-
hjainta ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet 
n määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

isältää paristot
aristoja ei tarvitse ostaa erikseen, joten yleiskauko-
hjainta voi ruveta käyttämään saman tien!

olmen laitteen kauko-ohjain
oit korvata kauko-ohjainrykelmän yhdellä jämerällä 
hjaimella, jolla television, videonauhurin ja 
atelliittivastaanottimen (tai kaapelivastaanottimen) 
äyttäminen sujuu merkistä riippumatta.

leiskauko-ohjaimen puhelinneuvonta
os sinulla on yleiskauko-ohjaimeen liittyvä kysymys tai 
ngelma tai jos alkuperäisen ohjaimen toimintoa ei ole 
leiskauko-ohjaimen koodikirjastossa, ota yhteys 
uhelinneuvontaan. Neuvonta on käytettävissä viikon 

okaisena päivänä.
Yleiskauko-ohjain SBCRU530/87B
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