
Täydellistä hallintaa!
Automaattinen taustavalo, älykäs oppimistoiminto

Tämän yleiskauko-ohjaimen tekniikka ja muotoilu ovat omaa luokkaansa.

Yksi ohjain kaikkiin laitteisiin, kaikkiin merkkeihin
• 6 laitteen kauko-ohjain: TV, videot, STB, DVD, CD ja vahvistin.
• Kätevä toisen kauko-ohjaimen infrapunakoodin sieppaus
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Tyylikäs kromiviimeistely
• Käyttöliittymä valaistaan, kun käyttäjä nostaa kauko-ohjaimen
• Useita toimintoja yhdellä painalluksella toimivassa ohjaimessa

Helppo ottaa käyttöön
• Laitemerkkien automaattinen haku
• Kauko-ohjaimen määritys suoraan syöttämällä koodi
• Yleiskauko-ohjaimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
• URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
Kuuden laitteen yleiskauko-ohjain SBCRU760
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Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
• Kantoaaltotaajuusalue: 28 - 70 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
• Kopiointitaajuus: 30 kHz - 60 kHz

Käytön mukavuutta
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhurit, 

DVD, SAT, CABLE, CD/MD, VASTAANOTIN, 
VAHVISTIN

• Taustavalo
• Taustaväri: Punainen
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Automaattinen Handsfree-haku
• Kätevä järjestelmäasetus
• Kopiointipainike
• Asennusvaiheet: 2
• Kielituki: GB/F/D/NL/E/I
• Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/

DK/N
• Näppäinmäärä: 39
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeenkestävä
• 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, Uniajastin/ajastin, 
16:9, Opas, infotoiminto

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeronäppäimet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Suosikit, 
Tekstitoiminnot

• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeronäppäimet

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

• Tekstitelevision parannukset: Fast text
• Kallistuma: Kallistussensori

Tarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n AA LR6 -paristo

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 160 x 38 x 339 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 173 x 121 x 346 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Materiaalit: PETA-kierrätysmuovi

Virta
• Paristojen kesto: 12
• Pariston malli: AA-alkali
• Paristojen määrä: 2
•
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romiviimeistely
yylikäs kromiviimeistelty kauko-ohjain ei kalpene 
ykypäivän laitteiden rinnalla.

utomaattinen taustavalo
ainikkeita ei enää tarvitse arvailla pimeässä. Kun 
äyttäjä nostaa kauko-ohjaimen käteensä, 
ainikkeiden (tai nestekidenäytön) valo syttyy 
utomaattisesti.

utomaattinen laitemerkkien haku
uden kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön on 
aivatonta: voit määrittää kauko-ohjaimen hakemaan 
utomaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

uora koodin syöttö
os kauko-ohjaimesi ei tunnista laitemerkkiäsi 
utomaattisesti, voit syöttää laitteeseen manuaalisesti 
äyttöohjeissa olevasta laiteluettelosta löytämäsi 
oodin.

hden painikkeen kätevyys
elppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa 
akrojen käyttämisen painikkeella useiden komentojen 

oteuttamisen. Makro yhdistää useita esiohjelmoituja 
omentoja yhteen painikkeeseen, joten voit yhdellä 
ainalluksella suorittaa useita eri toimintoja.

ppimistoiminnot
ppimistoiminnolla tarkoitetaan sitä, että kauko-ohjain 

ieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaalit 
yöhempää käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole 

hjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit 
oidaan selvittää alkuperäisestä kauko-ohjaimesta 
ksinkertaisesti osoittamalla laitetta kauko-ohjaimella.
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