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Controle remoto 
multimídia

SRM5100
O kit de extensão perfeito 

para seu PC Vista!
A solução perfeita para operar as funções da central de mídia do seu PC. Basta conectar 
a dock USB ao PC e controlar remotamente a TV, o DVD e as funções de gravação no 
disco rígido de seu PC.

Controle todo o conteúdo de mídia com apenas alguns cliques
• Navegue por seus arquivos de música usando sua TV/monitor
• Tecla de acesso direto para controlar o PC com Microsoft MediaCenter
• Compatibilidade com o Microsoft Vista (MediaCenter Editions)

Controle único para a maioria dos aparelhos/marcas
• Controle remoto 4 em 1 para PC, TV, decodificador e amplificador
• Extenso banco de dados de códigos de infravermelho da maioria dos dispositivos e marcas

Total comodidade
• Prático aprendizado do IR de outro controle
 



 Banco de dados universal de códigos IR
Um banco de dados de códigos de IR universais é 
uma biblioteca de códigos de infravermelho 
integrados a um determinado controle remoto. Esse 
recurso permite o controle de um equipamento sem 
que o controle remoto precise aprender sinais 
individuais. Selecione no banco de dados os códigos 
de infravermelho corretos dos dispositivos 
desejados para ter o controle de praticamente todos 
os sistemas de áudio/vídeo do mercado, 
independentemente do modelo ou da marca.

Controles da Microsoft incluídos
Um botão verde destinado ao Microsoft 
MediaCenter vem incluído no controle remoto, 
permitindo o acesso ao menu do Microsoft 
MediaCenter do PC.

Função de aprendizado
A função de aprendizado se refere ao processo pelo 
qual um controle remoto captura e armazena sinais 
infravermelhos de outros controles remotos para 
serem usados posteriormente. Quando os códigos 
do dispositivo não estão incluídos no banco de dados 
interno, eles podem ser aprendidos a partir do 
controle remoto original, simplesmente apontando 
um controle para o outro.

Compatibilidade com o Microsoft Vista
Para reproduzir seus arquivos favoritos no Microsoft 
Vista MediaCenter PC, o controle dispõe de códigos 
de IR para controlar seu PC Vista por meio de um 
dock de IR fornecido. Após ligar o monitor do PC e 
pressionar o botão verde, o menu do seu PC Vista 
será exibido e você poderá rolar pelo conteúdo 
usando o controle remoto.
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Praticidade
• Funções de DVD: Teclas de transporte, Controle 

do menu do sistema, Controle do menu do disco, 
Teclas de dígitos

• Fácil de instalar: Pesquisa automática
• Suporte a idiomas: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Número de códigos: 45
• Aprovações de órgãos reguladores: Marca CE
• Funções de SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controle 

do menu, Guia, informações, Favoritos
• Funções de TV: Programa para cima/para baixo, 

Aumentar/diminuir volume, mudo, Ligado/em 
espera, Teclas de dígitos, Seleção de AV, externa, 
Controle do menu, Controle de cor/brilho, Teclas 
rápidas de texto, Programa anterior, Guia, 
informações

• Banco de dados universal de IR: TV, DVD, SAT., 
CABO, RECEPTOR, AMPLIFICADOR, PVR, DVB-
T, PC

Alimentação
• Duração da pilha: 12 meses
• Nº de pilhas: 2
• Gerenciador de economia de pilha: Liga/desliga 

automático

Sensores infravermelhos
• Distância operacional: 7 m
• Memorização de códigos de IR
• Faixa de freqüência de aprendizado: 30 kHz - 60 

kHz
• LEDs transmissores: 1
• Banco de dados universal de códigos IR
• Número de marcas no banco de dados: Mais de 

1.000
• Faixa de freqüência da portadora: 28 - 70 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Embalagem externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Altura: 180 mm
• Comprimento: 346 mm
• Quantidade: 6
• Largura: 120 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Peso bruto: 0,36 kg
• Altura: 38 mm
• Comprimento: 338 mm
• Largura: 162 mm
•
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