
 

 

„Philips“ Perfect 
replacement
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

„trys viename“
„Smart“ mygtukas
Mokymosi funkcija

SRP3013
Universalus nuotolinio valdymo pultas „trys viename“
Su mokymosi funkcija
Galima pakeisti iki 3 nuotolinio valdymo įrenginių, tokių kaip televizorius, palydovinė dėžutė, daugialypės 

terpės grotuvas, „Blue-ray“, DVD, garso juosta, žaidimų konsolė, „Aux“ ir kt. Lengvas nustatymas 

naudojant kodų biblioteką arba nukopijuokite esamą nuotolinę kopiją naudodami mokymosi funkciją.

Puikiai suderinamas su visais prietaisais
• Suderinamas su iki 2 000 populiarių prekių ženklų
• IR kodų biblioteka iki 8 000 kodų

Paprasta naudoti
• Lengvas nuotolinio valdymo pulto kodo nustatymas
• Vienu „Smart“ mygtuko paspaudimu programėlės meniu perduodamas televizoriui
• Patogiai sugrupuoti mygtukai leidžia lengvai pasiekti specialiąsias funkcijas

Mokymosi funkcija
• Lengva pritaikyti bet kokius nuotolinio valdymo mygtukus.



 IR kodas iki 8 000 kodų
IR kodų duomenų bazėje yra geriausių vartotojų 
prekių ženklų ir populiarių vietinių prekių ženklų 
televizijų, palydoviniai imtuvai, daugialypės terpės 
leistuvai, „Blue-ray“, DVD, garso juosta, žaidimų 
konsolės ir kt.

Lengvas kodo nustatymas
Lengva pasirinkti ir nustatyti kodą iš kodų 
bibliotekos.

Nukopijuokite bet kurį klavišą iš 
nuotolinio valdymo pulto
Nukopijuokite bet kurį esamo nuotolinio pulto raktą 
naudodami mokymosi funkciją. Lengva pritaikyti bet 
kurį nuotolinio valdymo pulto raktą patogiai naudoti.
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Patogumas
• Mygtukų skaičius: 44
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE 

ženklas
• Palaikomi prietaisai: Televizorius, DTV, KABELINĖ 

TELEVIZIJA, SAT, „Blu-ray“ grotuvas, DVD
• Vadovo kalbos: EN/FR/ES

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m
• Valdymo signalo perdavimo kampas: 45 laipsniai
• Siųstuvo šviesos diodai: 1
• Universalaus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas
• Baterijos eksploatavimo laikas: 12 mėnesių
• Baterijos tipas: AAA
• Maitinimo elementų skaičius: 2

Sąranka
• Nustatymo metodas: prietaise

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

4,7 x 10,8 x 1,4 in
• Bendras svoris: 0,375 svarų
• Grynasis svoris: 0,258 svarų
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,117 svarų
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• EAN: 69 59033 84314 3
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

12 x 27,5 x 3,5 cm
• Bendras svoris: 0,17 kg
• Grynasis svoris: 0,117 kg
• Pakuotės svoris: 0,053 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Bendras svoris: 2,773 svarų
• Outer carton (L x W x H): 11,5 x 7,6 x 6,0 in
• Pakuotės svoris: 1,226 svarų
• Grynasis svoris: 1,548 svarų
• GTIN: 1 69 59033 84314 0
• Bendras svoris: 1,258 kg
• Outer carton (L x W x H): 29,2 x 19,2 x 15,2 cm
• Grynasis svoris: 0,702 kg
• Pakuotės svoris: 0,556 kg
•

Specifikacijos
Universalus nuotolinio valdymo pultas
„trys viename“ „Smart“ mygtukas, Mokymosi funkcija

http://www.philips.com

