
Kontrolü elinize alın!
Otomatik arka aydınlatma, akıllı öğrenme

Bu evrensel uzaktan kumanda sizi teknoloji ve tasarımda mükemmelikle donatır.

Her marka her cihaz için tek kontrol çözümü
• TV, VCR, STB, DVD, CD ve AMP'ınız için 6'sı bir arada uzaktan kumanda.
• Bir başka uzaktan kumandadan, ona işaret etme yoluyla IR öğrenme
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı
• Göze hitap eden krom kaplama
• Cihazı aldığınızda kullanıcı arayüzü aydınlanır
• Tek dokunuşla çoklu komutlar

Kolay kurulum
• Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
• Uzaktan kumandanızın doğrudan kurulumu için kod girişi
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
6'sı bir arada Evrensel Uzaktan Kumanda SBCRU760
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Infrared Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
• Öğrenme IR kodları
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 300'ün üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 28 - 70kHz
• Aktarım açısı: 90 derece
• Öğrenme frekans aralığı: 30kHz - 60kHz

Kolaylıklar
• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Kırmızı
• Philips için önceden programlanmıştır
• Hands-free otomatik arama
• Basit sistem kurulumu
• Kopyalama tuşu fonksiyonu
• Kurulum adımları: 2
• Dil desteği: GB/F/D/NL/E/I
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/E/I/P/S/

FIN/DK/N
• Tuş sayısı: 39
• Kanuni Onaylar: CE İşareti
• Sıçramaya dayanıklı
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, 
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, 

Renk/Parlaklık kontrolü, Teletekst tuşları, Hızlı 
metin tuşları, Önceki program, Uyku/
zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi

• SAT/CBL fonksiyonları: Rakam tuşları, Menü 
kontrolü, Kılavuz, bilgi, Sevilenler, Metin 
fonksiyonları

• DVD fonksiyonları: Aktarma tuşları (6), Sistem 
menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam 
tuşları

• VCR fonksiyonları: Aktarma tuşları (6), 
Showview, VCR plus, Menü kontrolü

• Teletekst geliştirmeleri: Hızlı Metin (Fast Text)
• Tilt: Devrilme sensörü

Aksesuarlar
• Pil: Evet, 1,5V Pil AA LR6

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 160 x 38 x 339 

mm
• Karton boyutları (GxDxY): 173 x 121 x 346 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A

Güç
• Pil ömrü: 12
• Pil Tipi: AA Alkalin
• Pil sayısı: 2
•
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rom kaplama tasarım
üzel görünen ve en son ekipman tasarımını 
ütünleyen şık krom kaplama.

tomatik arka ışıklandırma
rtık karanlıkta düğme aramak yok, çünkü uzaktan 
umandayı elinize aldığınızda, tuşlar (ya da LCD ekran) 
tomatik olarak aydınlanır.

tomatik marka arama
eni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması 
ereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en 
ygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.

oğrudan kod girişi
ğer uzaktan kumandanız ekipman markasını 
tomatik olarak bulmuyorsa, kullanım kılavuzunda 
ulunan kapsamlı listeden basamak kodunu bulup elle 
irebilirsiniz.

ek dokunuş kolaylığı
ek dokunuş kolaylığı, bir makro üzerinden bir tek 
üğmeye basarak çoklu komutlar verebilmenizi sağlar. 
ir makro, önceden programlanmış bir komut halkasını 
ek bir düğme altında birleştirir. Böylece, tek bir 
üğmeye basarak birkaç fonksiyon çalıştırılabilir.

ğrenme özelliği
ğrenme işlevselliği, bir uzaktan kumandanın daha 

onra kullanmak amacıyla bir başka uzaktan 
umandadan kızılötesi sinyaller aldığı ve bunları 
akladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında 
ulunmadığında, sadece orijinal uzaktan kumandaya 
evrilerek, orijinal uzaktan kumandadan öğrenilebilir.
6'sı bir arada Evrensel Uzaktan Kumanda SBCRU760/00
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