
 

 

Philips Perfect replacement
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

8 v 1
Inteligentné tlačidlo
Funkcia učenia

SRP2018
Univerzálne diaľkové ovládanie typu 8 v 1.

S funkciou učenia
Nahrádza diaľkové ovládania až pre 8 zariadení, ako je televízor, satelit, prehrávač médií, Blu-ray, DVD, 

zvukový panel, herná konzola, prídavné zariadenia a ďalšie. Jednoduché nastavenie pomocou knižnice 

kódov alebo možnosť kopírovať existujúce diaľkové ovládania pomocou funkcie učenia.

Úplná kompatibilita s vašimi zariadeniami
• Kompatibilné až s 2 000 populárnymi značkami
• Až 8 000 kódov v knižnici kódov IR

Jednoduché používanie
• Jednoduché nastavenie diaľkového ovládania pomocou kódu
• Jednodotykové inteligentné tlačidlo na otvorenie ponuky aplikácii v televízore
• Vhodne zoskupené tlačidlo na jednoduchý prístup k jednotlivým funkciám

Funkcia učenia
• Jednoducho si prispôsobte ktorékoľvek tlačidlo diaľkového ovládania.



 Až 8 000 kódov IR
Databáza kódov IR obsahuje najvýznamnejšie 
spotrebiteľské značky a populárne miestne značky 
televízorov, satelitov, prehrávačov médií, Blu-ray, 
DVD, zvukových panelov, herných konzol atď.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu
Jednoduchý výber a nastavenie kódu z knižnice 
kódov.

Skopírujte akékoľvek tlačidlo diaľkového 
ovládania
Skopírujte akékoľvek tlačidlo z existujúceho 
diaľkového ovládania pomocou funkcie učenia. 
Jednoduché prispôsobenie akéhokoľvek tlačidla 
diaľkového ovládača na praktické používanie.
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Vybavenie a vlastnosti
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Otrasuvzdorné
• Podporované zariadenia: KÁBEL, DVD, SAT, TV, 

VCR, Prehrávač diskov Blu-ray, DTV, DVR, 
Prenosové zariadenie

Infračervené schopnosti
• Počet značiek v databáze: Viac ako 800
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu

Príkon
• Typ batérie: AAA

Nastavenie
• Metóda nastavenia: na zariadení

Rozmery balenia
• EAN: 69 59033 84312 9
• Rozmery balenia (Š x V x H): 13 x 27,5 x 3,5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,189 kg
• Hmotnosť netto: 0,135 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,054 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,442 kg
• GTIN: 1 69 59033 84312 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,2 x 19,2 x 16 cm
• Hmotnosť netto: 0,81 kg
• Počet používateľských balení: 6
• Hmotnosť obalu: 0,632 kg
•

Technické údaje
Univerzálne diaľkové ovládanie
8 v 1 Inteligentné tlačidlo, Funkcia učenia
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