
 

 

Philips
Távvezérlő

SRP620
TV-készüléke távvezérlése 

újra az Ön kezében van!
Tökéletes cserelehetőség az 1980 után gyártott, elveszett, vagy sérült Philips TV 
távvezérlőkhöz (RC5 és 6).

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• Ideális cserelehetőség a törött Philips TV-távvezérlőkhöz
• Philips videomagnók és DVD lejátszók alapfunkcióit is vezérli

Nagy megbízhatóság
• A Shift gombbal aktiválhatja a gombok másodlagos funkcióit
• Funkciók gyors elérése menüvel (pl.: TV beállítása vagy a text TV)

Gyors és könnyű beállítás
• Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
• Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat



 Cserelehetőség Philips TV 
távvezérlőhöz
Amennyiben Philips TV-távvezérlője elveszett, vagy 
eltörött, ez a távvezérlő ideális cserelehetőséget 
jelent. Minden Philips TV funkciót tartalmaz, 
beleértve az alapvető Philips videomagnó és DVD 
funkciókat is. Mivel ugyanazokat a feliratokat találja a 
gombokon, mint az eredeti távvezérlőn, használatát 
roppant egyszerű megszokni.

Videomagnó és DVD alapfunkciók
Nem kell többé cserélgetnie a távvezérlőket, mikor 
Philips DVD-n, vagy videomagnón szeretne filmet 
nézni. A távvezérlő tartalmazza az alapvetőleges 
funkciókat, mint lejátszás, stop, előretekerés, 
visszatekerés, felvétel és időzítés. TV-videomagnó 
vagy TV-DVD combo készülékhez szintén 
alkalmazható.

Kiterjesztett funkcionalitás
A Shift gomb két funkciót biztosít minden egyes 
gombnak, azaz ténylegesen megkétszerezi a 
sokoldalú távvezérlőt.

Gyors menü elérés
A fontos funkciókhoz - mint a beállítás és a text TV- 
egyértelműen megjelölt gombokat talál, így 
egyszerűbb lesz a készülék használata.
SRP620/10

Fénypontok
• fröccsenésbiztos: Van •
Kényelem
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, 16:9

• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 
funkció, VCR plus, Menüvezérlés

• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 
menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok, 
Felirat kiválasztása, Audiobeállítások

• Nyelvi támogatás: GB/F/D/E/I/NL/S
• Kézikönyv nyelvei: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Gombok száma: 42
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel

Tartozékok
• elem: 2 db 1,5 V-os R06/AA elem

Kapcsoló
• Elem élettartama: 6 hónap

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 148 x 280 x 28 mm
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 290 x 190 x 

155

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• Átviteli LED-ek: 1
• Átviteli szög: 90 fok
• Infravörös protokoll: RC5 és RC6
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