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Telecomandă multimedia

SRM5100
Pachetul de dezvoltare perfect 

pentru PC-ul dvs. Vista!
Soluţia perfectă pentru operarea funcţiilor de Media Center ale PC-ului dvs. Este suficient 
să conectaţi cheia software USB la PC şi veţi putea controla de la distanţă televizorul şi 
funcţiile de înregistrare pe DVD şi hard disk ale PC-ului dvs.

Controlaţi tot conţinutul media cu câteva click-uri
• Parcurgeţi fișierele muzicale folosind televizorul/monitorul
• Cheie de acces direct pentru controlul unui Microsoft Media Center PC
• Compatibilă cu Microsoft Vista (Ediţii Media Center)

Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Telecomandă 4-în-1 pentru controlul echipamentelor PC, TV, STB și AMP
• Bază de date cu coduri IR pentru majoritatea dispozitivelor și mărcilor

Comoditate sporită
• Învăţare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
 



 Bază de date universală de coduri IR
Baza de date universală cu coduri IR constă într-o 
bibliotecă de coduri integrată într-o telecomandă 
specială. Această bibliotecă permite controlul prin 
telecomandă fără a mai fi necesară "învăţarea" 
semnalului. Puteţi selecta din baza de date seturile de 
coduri IR corecte pentru toate echipamentele audio/
video aflate astăzi pe piaţă – indiferent de model sau 
marcă.

Comenzi Microsoft incluse
Pe telecomandă se află un buton verde dedicat 
Microsoft Media Center, care asigură accesul la 
meniul dedicat Microsoft Media Center PC.

Funcţie de învăţare
Funcţia de învăţare se referă la procesul prin care o 
telecomandă captează și memorează semnalele IR de 
la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În 
cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în 
baza de date încorporată, acestea pot fi aflate 
întotdeauna de la telecomanda originală printr-o 
simplă îndreptare spre aceasta.

Compatibilitate Microsoft Vista
Pentru a reda fișierele media preferate pe 
calculatorul Microsoft Vista Media Center, 
telecomanda este echipată cu codurile IR, pentru a 
putea controla calculatorul dvs. Vista, utilizând cheia 
hardware IR furnizată. După ce porniţi ecranul 
calculatorului și apăsaţi butonul verde, va apărea 
meniul calculatorului dvs. Vista. Acum puteţi naviga 
prin conţinutul acestuia utilizând telecomanda.
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Repere
• Lăţime: 162 mm
•

Comoditate
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• Ușor de instalat: Căutare automată
• Limbi: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
• Număr de taste: 45
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Funcţii SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, 

Ghid, informaţii, Preferinţe
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste rapide text, Program 
precedent, Ghid, informaţii

• Bază de date IR universală: TV, DVD, SAT, Cablu, 
Receiver, amplificator, PVR, DVB-T, PC

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Număr de baterii: 2
• Manager economisire baterie: Pornire/oprire 

automată

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 7 m
• Reţinere coduri IR
• Reţinere interval de frecvenţe: 30 kHz - 60 KHz
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1000
• Interval frecvenţă de transmitere: 28 - 70 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Înălţime: 180 mm
• Lungime: 346 mm
• Cantitate: 6
• Lăţime: 120 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Greutate brută: 0,36 kg
• Înălţime: 38 mm
• Lungime: 338 mm
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