
Zdieľajte pohodlie!
úplná spoľahlivosť

Štýlové strieborné univerzálne diaľkové ovládanie poskytuje maximálnu funkčnosť pre väčšinu 
značiek televízorov, videorekordérov, satelitných prijímačov alebo prijímačov káblovej televízie.

Jednoduché ovládanie zariadení každej značky
• Diaľkový ovládač 3 v 1 pre váš TV, VCR a koncové zar. káblovej televízie (STB)

Jednoduché nastavenie
• Jednoduchá inštalácia s funkciou Simple system set-up
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips
• Batérie sú pribalené, stačí len rozbaliť a môžete prepínať.
• Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC

Skvelé pohodlie
• Rýchly prístup do menu funkcií ako nastavenie či teletext
• Spadne vám, polejete ho a ono stále funguje!
Univerzálne diaľkové ovládanie SBCRU530
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Pohodlie
• Tlačidlo kopírovanie: áno
• DVD funkcie: Klávesy prepravy (6), Ovládanie 

systémového menu, Ovládanie menu disku, 
Digitálne kľúče

• Autovyhľadávanie bez použitia rúk: áno
• Postup pri inštalácii: 2
• Jazyková podpora: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Jazyky v manuáli: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Počet tlačidiel: 31
• Predprogramované pre Philips: áno
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 

menu, Príručka, informácie, Obľúbené, Textové 
funkcie

• Jednoduché nastavenie systému: áno
• Odolné voči ostriekaniu: áno
• Zdokonalenia teletextu: Fast text
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie 
cez menu, Ovládanie farby/svetlosti, Klávesy 
teletextu, Klávesy rýchleho textu, 
Predchádzajúci program, 16:9

• Univerzálna IR databáza: TV, Videorekordér, 
DVD, SAT

• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 
Showview, VCR plus, Ovládanie cez menu

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 157 x 

290 x 29 mm
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 181 x 297 x 170 mm
• Zložené: Blister/kartón
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájanie
• Životnosť batérie: 12

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

J
N
s
z

R
D
o
z

O
P
s
m

P
A
u
p

B
N
o

D
N
j
s
t

S
A
u
o
k
k
k

ednoduché nastavenie systému
astavte svoj ovládač čo najskôr inteligentným 

ystémom snímania, ktorý automaticky sníma kódy 
odpovedajúce zariadeniu.

ýchly prístup do menu
ôležité funkcie ako nastavenie a teletext majú jasne 
značené tlačidlá, aby zjednodušili ovládanie 
ariadenia.

dolné voči ostriekaniu a nárazu
evný kryt odolá postriekaniu a vyliatym nápojom a je 
chopný vydržať pád na pevnú podlahu z výšky 
inimálne jeden meter.

redprogramované pre Philips
k máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť 
niverzálne diaľkové ovládanie bez programovania, 
retože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre Philips.

atérie pribalené
emusíte kupovať nijaké batérie navyše, nový diaľkový 
vládač môžete používať ihneď po rozbalení.

iaľkový ovládač 3 v 1
amiesto množstva diaľkových ovládačov môžete 

ediným robustným ovládačom ovládať TV, VCR a 
atelitný prijímač alebo koncové zariadenie káblovej 
elevízie (STB), a to bez ohľadu na značku či model.

ervisná linka URC
k máte otázku alebo problém v súvislosti s vaším 
niverzálnym diaľkovým ovládaním, alebo ak na vašom 
riginálnom diaľkovom ovládaní existuje funkčný kláves, 
torý nie je uvedený v rozsiahlej zabudovanej knižnici 
ódov, zavolajte ohľadom riešenia na servisnú linku, 
torá je dostupná sedem dní v týždni.
Univerzálne diaľkové ovládanie SBCRU530/87B
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