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Преглеждайте моментално своята музикална колекция
Избирайте песни от дланта си.
SRM7500 действа като втори екран за вашия мултимедиен компютър. Той показва вашите 
песни в удобно оформление, подредени по изпълнител, албум или жанр, побрани в дланта 
на ръката ви. Дава ви свободата да избирате музиката си почти от всяко място в дома си.

Управлявайте лесно съдържание на всякакви носители
• Навигация в музикалните файлове без използване на телевизор/монитор
• Работи през стени чрез радиочестотен USB адаптер
• Съвместимо с издание Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7
• Бутон за пряк достъп за управление на компютър с Microsoft Media Center

Общо управление на повечето устройства и марки
• Управление на до 7 устройства, избрани измежду 10
• Функции за управление на много устройства с едно натискане на бутон
• Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Бърза и лесна настройка
• За настройване не е необходимо ръководство
• Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
 



 Настройка с упътвания
За разлика от други универсални дистанционни, 
където за идентификация на марката и модела е 
нужно да се въведе трицифрен код, в това 
дистанционно са въведени постъпкови указания 
за настройване с вашето оборудване, независимо 
от производителя му.

Функции на обучение
Функциите на обучение се отнасят за процес, 
чрез който дистанционното управление улавя и 
съхранява инфрачервени сигнали от други 
дистанционни управления за по-нататъшна 
употреба. Когато кодовете на устройство не са 
включени в собствената база данни, те могат 
винаги да се "научат" от оригиналното 
дистанционно управление, просто чрез 
посочване към него.

Потребителски интерфейс по 
действие
Вместо да управлявате компонентите на вашата 
система един по един, контролът на база желано 
действие смесва най-често използваните 
функции в едно действие, например "Гледане на 
филм" или "Слушане на CD". Когато 
потребителят избере "гледане на филм", вместо 
да настройва поотделно всяко устройство от 
оборудването си (например DVD плейър, 
телевизор и мултимедиен приемник), един 
единствен бутон съдържа всички необходими за 
пускането на филма команди: включване на 
телевизора, включване на усилвателя и избиране 
на нужния вход, включване на DVD плейъра и 
започване на възпроизвеждането.

Универсална база данни на ИЧ кодове
Универсална база данни на ИЧ кодове означава 
библиотека инфрачервени кодове, вградена в 
дадено дистанционно управление. Тази функция 
позволява на дистанционното управление да 
управлява вашето оборудване, без да е 
необходимо да се обучава на отделни сигнали. 
Изберете правилните набори инфрачервени 
кодове в базата данни за устройствата, които 
искате да управлявате, за да позволите 
управляване на практически всяка аудио/видео 
система на пазара днес - независимо от модела и 
марката..

Избор на носители от екрана
Изборът на носители от екрана е възможност да 
се гледа и избира списък от песни, картини и 
филми от вашия компютър на LCD екрана на 
дистанционно управление. С двупосочната 
радиовръзка, вградена в дистанционното 
управление, и USB приставката, приложена към 
него, съдържанието от компютъра се предава към 
дистанционното. Така не е необходимо да 
включвате телевизора или монитора, за да видите 
менюто и да избирате любимите си файлове.

С управление на Microsoft
Специализиран зелен бутон за Microsoft Media 
Center е поставен на дистанционното, за да ви 
даде достъп до специализираното меню за 
компютър с Microsoft Media Center.
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Акценти
• Научаване на IR кодове •
Удобство
• Езици на екранното меню: Английски, 
Холандски, Немски, Френски, Италиански, 
Испански

• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Универсална ИЧ база данни: усилвател, КАБЕЛ, 

CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, ПРИЕМНИК, 
SAT, Телевизори, телевизор-DVD, TV-VCR, 
VCR

Мощност
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 3
• Управление за пестене на батерията: 
Автоматично превключване вкл./изкл.

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)

• Предаващи светодиоди: 2
• Брой марки в базата данни: Над 1300
• Диапазон на носещата честота: 30k - 100kHz + 

455kHz

Външен кашон
• Количество: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Дължина: 336 мм
• Ширина: 80 мм
• Височина: 180 мм

Данни за опаковката
• 12NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Бруто тегло: 0,36 кг
• Височина: 38 мм
• Дължина: 328 мм
• Ширина: 162 мм
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