
ino domowe nigdy nie
K
było aż tak blisko
Doskonały pilot przeznaczony do obsługi domowych urządzeń audio-wideo:

Masz pełną kontrolę
• Sterowanie 6 urządzeniami zestawu kina domowego za pomocą jednego pilota

Łatwe w użyciu
• Makro umożliwia włączenie wszystkich urządzeń naraz jednym przyciskiem
• Wyłącznik czasowy włącza/wyłącza sprzęt o określonej godzinie
• Menu szybkiego dostępu do takich funkcji jak konfiguracja i telegazeta

Łatwa konfiguracja
• Pilot uczy się, czyli kopiuje funkcje z innych pilotów
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips
• W zestawie są baterie, więc pilot jest gotowy do działania
• W celu uzyskania pomocy zadzwoń na infolinię pilotów uniwersalnych .
Philips
Uniwersalny pilot
SBCRU865
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Wygoda
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Zielony
• Funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/F/D/NL
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny
• Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
• Pochylenie: Czujnik pochylenia
• Uniwersalna baza kodów IR: TV, Magnetowid, 

DVD, SAT, KABLOWA, CD/MD, 
AMPLITUNER, WZM.

• Liczba przycisków: 39
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Kroki instalacji: 2
• Automat. wyszukiwanie bez użycia rąk
• Simple system setup (prosta instal.)
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
czuwania, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 
menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne

• Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, 
Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, 
Ulubione, Funkcje tekstowe

• Języki w instrukcji: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

Akcesoria
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V AA LR6

Wymiary
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

295 x 50 x 140 mm
• Wymiary kartonu (SxGxW): 303 x 148 x 158
• Materiały: Przetworzone tworzywo PET A
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3

Moc
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AA / LR6
• Liczba baterii: 3
• Czas eksploatacji baterii: 8

Możliwość wykorzystania 
podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zakres częstotliwości uczenia: Do 78 kHz i 

455 kHz
• Nadawcze diody LED: 2
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 300
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Praca w paśmie fal radiowych
• Częstotliwość (MHz): 433
•
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ilot kina domowego 6 w 1
rosty w obsłudze przyrząd, który sprawi, że obsługa 
estawu kina domowego stanie się tak łatwa, jak nigdy 
otąd. Umożliwia on sterowanie telewizorem, 
agnetowidem, odtwarzaczem DVD, tunerem 

atelitarnym, przystawką cyfrową, odtwarzaczem CD i 
zmacniaczem niezależnie od marki i modelu. 
korzystaj z wygody sterowania wszystkimi 
rządzeniami za pomocą jednego przycisku.

aterie w zestawie
onieważ nie musisz kupować dodatkowych baterii, 
niwersalny pilot jest gotowy do działania od razu po 
ozpakowaniu!

enu szybkiego dostępu
yraźnie zaznaczone, specjalne przyciski do obsługi 

ak ważnych funkcji, jak np. menu konfiguracji i 
elegazeta, znacznie ułatwiają obsługę sprzętu.

dolność uczenia
by mieć do dyspozycji wszystkie funkcje swojego 
ryginalnego pilota, można skopiować sygnał 
mitowany przez oryginalnego pilota. Zostaje on 
astępnie zapisany w pamięci pilota uniwersalnego.

unkcja makro
eśli utworzysz makra wykonujące dowolny ciąg 
ołączeń po naciśnięciu jednego przycisku, przekonasz 
ię, jakie to jest wygodne. Wyobraź sobie, że do 
łączenia telewizora, ustawienia dźwięku 
rzestrzennego i rozpoczęcia odtwarzania filmu 
ystarczy nacisnąć jeden przycisk!

aprogramowany na urządzenia Philips
eśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować 
niwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze są 
abrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń 
hilips.

unkcja wyłącznika czasowego
uż nigdy nie przegapisz swojego ulubionego programu. 

usisz tylko nastawić wyłącznik czasowy, aby włączył 
elewizor o godzinie rozpoczęcia programu. 
rogramowanie dotyczy dowolnego urządzenia.

nfolinia uniwersalnych pilotów .
eśli masz problem lub pytanie dotyczące 
niwersalnego pilota, lub na jakimś pilocie znajdziesz 
lawisz, którego odpowiednika nie ma we wbudowanej 
ibliotece kodów, skontaktuj się z linią serwisową. Jest 
na czynna przez siedem dni w tygodniu.
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