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Proiectată să dureze

Telecomanda universală ideală, cu carcasă anti-șoc din cauciuc, pentru majoritatea 

mărcilor de televizoare, video playere/recordere și DVD playere/recordere. Designul 

robust îi conferă rezistenţă la șocuri și apă.

O soluţie unică de control pentru toate echipamentele AV
• Telecomandă 3 în 1 pentru TV, VCR sau DVD player/recorder

Ușor de configurat
• Instalare simplă cu funcţia Simple system set-up
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
• Baterii incluse pentru utilizare imediată
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC

Comoditate sporită
• Butoanele mari pentru canale și volum sunt plasate central
• Accesare rapidă a opţiunilor de configurare și teletext
• Protejată împotriva șocurilor de profilul de cauciuc
• Scăpaţi-o, udaţi-o și continuaţi să o utilizaţi!
Philips
Telecomandă universală
SBCRU538
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Confort
• Copiere funcţie cheie
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• Căutare automată hands-free
• Pași instalare: 2
• Limbi: GB/F/D/NL/S/E
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/

FIN
• Număr de taste: 31
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la șocuri
• Configurare simplă a sistemului
• Rezistent la stropire
• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/dimin. 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste 
numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, 
Ctrl. culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste 
rapide text, Program precedent, 16:9

• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD
• Funcţii VCR: Taste de comandă (6), Showview, 

VCR plus, Control meniu

Accesorii
• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 157 x 290 x 29 mm
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 181 x 297 x 170 mm
• Pliat: Blister/Carton spate unic
• Materiale: PET A reciclat

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 7 m
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 250
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad
•
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elecomandă 3 în 1 pentru TV, VCR, DVD
nlocuiţi o masă plină de telecomenzi cu o singură 
elecomandă pentru TV, VCR și DVD player/recorder, 
ndiferent de marcă sau model.

imple system set-up
onfiguraţi rapid telecomanda cu ajutorul sistemului 

nteligent de scanare a codurilor corespunzătoare 
chipamentului dvs.

re-programată pentru Philips
acă aveţi echipamente Philips, puteţi utiliza 

elecomanda universală fără a o programa, deoarece 
oate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

aterii incluse
u mai trebuie să achiziţionaţi baterii ! Puteţi folosi 

elecomanda imediat!

inie de asistenţă URC
acă aveţi o întrebare sau o problemă în legătură cu 

elecomanda dvs. universală, sau dacă există un buton 
l telecomenzii iniţiale care nu este inclus în biblioteca 
e coduri încorporată, apelaţi numărul de asistenţă, 
are este la dispoziţia dvs. 7 zile din 7.

ontrolează volumul și canalele
uteţi parcurge cele mai utilizate funcţii, precum 
electarea canalelor și setarea volumului, utilizând 
utoane accesibile de mari dimensiuni.

ccesare rapidă a meniurilor
entru a ușura utilizarea echipamentelor dvs., au fost 
reate butoane speciale pentru funcţii importante, 
recum cele de configurare sau teletext.

ntișoc
căpaţi-o, loviţi-o și continuaţi să o utilizaţi! Profilul de 
auciuc protejează telecomanda împotriva șocurilor și îi 
feră în același timp un aspect elegant și plăcut.

ezistentă la stropi de apă și la șoc
arcasa solidă face ca telecomanda să nu se defecteze 
hiar dacă este stropită sau scăpată de la o înălţime de 
este un metru pe o podea dură.
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