
 

Philips
Multimediálne diaľkové 
ovládanie

SRM5100
Dokonalá rozširovacia súprava 

pre PC so systémom Vista!
Dokonalé riešenie na ovládanie funkcií aplikácie Media Center vášho PC. Stačí pripojiť 
adaptér USB k PC a môžete diaľkovo ovládať funkcie nahrávania vášho PC pre TV, DVD 
a pevný disk.

Ovládanie mediálneho obsahu niekoľkými kliknutiami
• Prechádzajte cez hudobné súbory pomocou TV/monitora
• Tlačidlo priameho prístupu na ovládanie Microsoft Media Center PC
• Kompatibilné so systémom Microsoft Vista (vydania Media Center)

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Multimediálne diaľkové ovládanie 4 v 1 na ovládanie PC, TV, STB a zosilňovača
• Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek

Skvelé pohodlie
• Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
 



 Univerzálna databáza IR kódu
Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná 
knižnica infračervených kódov jednotlivých 
ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše 
zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym 
signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy 
pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte 
ovládanie prakticky každého audio/video systému na 
dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Vrátane ovládacích prvkov Microsoft
Na diaľkovom ovládaní sa nachádza vyhradené 
zelené tlačidlo pre aplikáciu Media Center. 
Umožňuje prístup k vyhradenej ponuke Microsoft 
Media Center PC.

Funkcia "Učiť sa"
Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové 
ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných 
ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy 
zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej 
doske, vždy sa použije učenie z originálneho 
ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Kompatibilita so systémom Microsoft 
Vista
Aby ste prehrali svoje obľúbené súbory médií na 
počítači s Microsoft Vista Media Center, diaľkové 
ovládanie je vybavené infračervenými kódmi na 
ovládanie vášho počítača s operačným systémom 
Vista pomocou dodaného infračerveného adaptéra. 
Po zapnutí obrazovky počítača a stlačení zeleného 
tlačidla sa roztvorí ponuka počítača s operačným 
systémom Vista. Teraz môžete prechádzať cez 
obsah pomocou diaľkového ovládania.
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Hlavné prvky
vypnutie •
Vybavenie a vlastnosti
• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie 

systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, 
Digitálne kľúče

• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Počet tlačidiel: 45
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 

ponuku, Príručka, informácie, Obľúbené
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy rýchleho 
textu, Predchádzajúci program, Príručka, 
informácie

• Univerzálna IR databáza: TV, DVD, SAT, KÁBEL, 
PRIJÍMAČ, Ampér, PVR, DVB-T, PC

Príkon
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Počet batérií: 2
• Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Učenie IR kódov
• Učenie rozsahu frekvencie: 30 - 60 KHz
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
• Rozsah nosnej frekvencie: 28 - 70 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Výška: 180 mm
• Dĺžka: 346 mm
• Množstvo: 6
• Šírka: 120 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Hmotnosť brutto: 0 36 kg
• Výška: 38 mm
• Dĺžka: 338 mm
• Šírka: 162 mm
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