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 kézmozdulattal kiválaszthatja kedvenc dalait

 a multimédiás számítógép második képernyőjeként szolgál. Könnyen áttekinthető 

n, előadó, album vagy műfaj szerint csoportosítva jeleníti meg a dalokat, gyakorlatilag 

ében. Otthona szinte bármely pontjáról kiválaszthatja a hallgatni kívánt zenét.

es médiatartalom vezérlése néhány egyszerű kattintással
igáljon a zenei fájlok között a TV/monitor használata nélkül
diófrekvenciával működő USB-adapter számára a fal sem jelent akadályt
patibilis a következőkkel: Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7

vetlen hozzáférésű gomb a Microsoft Media Center számítógép vezérléséhez

len vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
ől akár 7 eszköz vezérlése
b eszköz vezérlése egyetlen gombnyomással
rjedt infravörös kód adatbázis a legtöbb készülékhez és márkához

 és könnyű beállítás
lítás kézikönyv nélkül
yelmes IR tanítás másik távvezérlőről
 

Philips
Multimédiás távvezérlő

SRM7500



 

Kényelem
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, 

német, francia, olasz, spanyol
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér
• Univerzális IR-adatbázis: AMP, KÁBEL, CD/MD, 

DVB-T, DVD, PC, PVR, VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, 
TV, TV-DVD, TV-Videomagnó, VCR

Feszültség
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Elemek száma: 3
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/

kikapcsolás

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• IR-kódok tanulása
• Átviteli LED-ek: 2

• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1300
• Vivőfrekvencia-tartomány: 30 k - 100 kHz + 455 

kHz

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Hosszúság: 336 mm
• Szélesség: 80 mm
• Magasság: 180 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Bruttó tömeg: 0,36 kg
• Magasság: 38 mm
• Hosszúság: 328 mm
• Szélesség: 162 mm
•

Multimédiás távvezérlő
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edia Cente
ávirányítóktól eltérően, amelyek 3 
árka és az eszköz azonosítására, 
ített részletes utasítások alapján 
ármilyen berendezést beállíthat.

jelenti, hogy egy távvezérlő képes 
i egy másik távvezérlő által 
közkód nem található a beépített 
r betanítható az eredeti 
 kell irányítani.

zelői felület
nt vezérelné a részegységeket, az 
 üzemmódokba tömöríti a 

lt funkciókat, pl. „Film 
D hallgatása". „Film 
tásakor például nem kell minden 
tszó, TV vagy multimédiavevő stb.) 
 elég egyetlen gomb megnyomása 
apcsolásához, a megfelelő 
oz, a DVD-lejátszó 
lejátszás megkezdéséhez.

datbázis
atbázis egy adott távvezérlőbe 
k könyvtára. Ezzel a funkcióval a 
 betanulása nélkül képes vezérelni 
sza ki az adatbázisból az 
ódkészletet, hogy szinte bármilyen 
videorendszert irányíthasson, 
getlenül.

 a képernyőn
 képernyőn kifejezés olyan 
segítségével a távvezérlő LCD-
ével tekintheti meg, illetve 
ítógépen tárolt dalok, képek és 
érlőbe integrált 2-utas RF 
t a távvezérlőhöz mellékelt USB 

ével a számítógépen tárolt 
ő a távvezérlőn. A funkció 
 többé bekapcsolnia a TV-t vagy a 
ekintéséhez és kedvenc fájljai 

 mellékelve
lyan, zöld színű gomb, amelyet a 

r hozzáféréséhez társítottak, így a 
hozzáférhet a számítógép 
r menüjéhez.
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