
 

Philips
Multimediální dálkový 
ovladač

SRM5100
Rozšiřující sada pro PC Vista!

Dokonalé řešení pro ovládání funkcí mediálního centra ve vašem počítači. Stačí připojit 
hardwarový klíč (dongle) sběrnice USB k počítači a můžete dálkově ovládat televizor, 
DVD i funkce nahrávání na pevný disk počítače.

Ovládejte obsah všech médií několika klepnutími
• Procházení hudebních souborů na TV/monitoru
• Přímý příst. kód pro ovládání PC s Microsoft Media Centrem
• Kompatibilní s operačním systémem Microsoft Vista (edice Media Center)

Jediné ovládání pro většinu zařízení a značek
• Dálkové ovládání k PC, TV, STB a AMP
• Rozsáhlá databáze kódů dálkových ovládání pro většinu zařízení a značek

Báječná výhoda
• Snadné učení kódů z jiného ovladače
 



 Univ. databáze kódů dálkových ovládání
Univerzální databáze kódů dálkových ovládání 
přenášených infračervenými paprsky představuje 
knihovnu kódů, která je zabudována v určitém 
dálkovém ovladači. Tato funkce umožňuje, aby 
dálkový ovladač řídil další zařízení bez nutnosti učení 
jednotlivých signálů. Pro ovládání všech audio/video 
zařízení na dnešním trhu vyberte příslušné sady kódů 
dálkových ovládání přenášených infračervenými 
paprsky pro zařízení, která chcete ovládat - bez 
ohledu na model a značku.

Včetně ovladačů od spol. Microsoft
Dálkové ovládání je vybaveno vyhrazeným zeleným 
tlačítkem Microsoft Media Center, které poskytuje 
přístup k vyhrazené nabídce počítače s Microsoft 
Media Centrem.

Funkce učení
Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil 
a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z 
jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. 
Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy 
zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od 
původního dálkového ovladače tak, že na něj 
namíříte.

Kompatibilita s operačním systémem 
Microsoft Vista
Pro přehrávání oblíbených multimediálních souborů 
na vašem počítači s operačním systémem Microsoft 
Vista Media Center je dálkové ovládání vybaveno 
kódy a hardwarovým klíčem pro ovládání počítače se 
systémem Vista. Po zapnutí monitoru počítače a 
stisknutí zeleného tlačítka se objeví nabídka počítače 
se systémem Vista. Nyní můžete procházet obsahem 
pomocí dálkového ovladače.
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Přednosti
vypnutí
Pohodlí
• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 

menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Počet tlačítek: 45
• Regulační opatření: Značka CE
• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 

prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené

• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 
nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro český teletext, Předchozí program, 
Průvodce, informace

• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, DVD, 
SAT, Kabel, PŘIJÍMAČ, ZESILOVAČ, PVR, DVB-T, 
PC

Spotřeba
• Životnost baterie: 12 měsíců
• Počet baterií: 2
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: 30 - 60 KHz
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1000
• Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Vnější obal
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Výška: 180 mm
• Délka: 346 mm
• Množství: 6
• Šířka: 120 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Hrubá hmotnost: 0,36 kg
• Výška: 38 mm
• Délka: 338 mm
• Šířka: 162 mm
•

Specifikace
Multimediální dálkový ovladač
  

Datum vydání 2009-03-09

Verze: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

http://www.philips.com

