
 

 

Philips
Diaľkové ovládanie

SRP620
Vráti vám kontrolu nad vaším TV

Ideálna náhrada za rozbité alebo stratené diaľkové ovládania pre TV Philips, ktoré boli 
vyrobené po 1980 (RC5 a 6).

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač
• Ideálna náhrada za rozbité diaľkové ovládania k TV Philips
• Ovláda tiež základné funkcie videorekordéra a DVD Philips

Skvelé pohodlie
• Kláves Shift ponúka prístup k sekundárnym funkciám klávesov
• Rýchly prístup do ponuky funkcií ako nastavenie či teletext

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Batérie sú pribalené, stačí len rozbaliť a môžete prepínať.
• Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC



 Náhrada za DO k TV Philips
V prípade, že stratíte alebo sa rozbije diaľkové 
ovládanie od TV Philips, toto diaľkové ovládanie je 
ideálnou náhradou. Obsahuje všetky funkcie TV 
Philips vrátanie základných funkcií videorekordéra a 
DVD prehrávača Philips. Keďže sa na klávesoch 
nachádzajú rovnaké označenia ako na pôvodnom 
diaľkovom ovládaní, veľmi ľahko si na naň zvyknete.

Základné funkcie videorekordéra a DVD
Už nemusíte zamieňať diaľkové ovládania zakaždým, 
keď budete chcieť pozerať film na vašom DVD alebo 
videorekordéri Philips. Diaľkové ovládanie vám 
ponúka základné funkcie, ako napríklad prehrávanie, 
zastavenie, pretáčanie dopredu, pretáčanie dozadu, 
nahrávanie a časovač. Predstavuje tiež vynikajúce 
riešenie pre kombinované sady TV-videorekordér 
alebo TV-DVD.

Rozšírená funkčnosť
S klávesom Shift má každý kláves dve funkcie, čím sa 
zdvojnásobuje použiteľnosť vášho univerzálneho 
diaľkového ovládania.

Rýchly prístup do ponuky
Dôležité funkcie ako nastavenie a teletext majú jasne 
označené tlačidlá, aby zjednodušili ovládanie 
zariadenia.
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Hlavné prvky
• Odolné voči ostriekaniu
Vybavenie a vlastnosti
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
16:9

• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 
Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez 
ponuku

• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie 
systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, 
Digitálne kľúče, Výber titulkov, Nastavenia zvuku

• Jazyková podpora: GB/F/D/E/I/NL/S
• Jazyky v manuáli: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Počet tlačidiel: 42
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE

Príslušenstvo
• Batéria: 2x 1,5 V batéria R06/AA

Príkon
• Životnosť batérie: 6 mesiacov

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 148 x 280 

x 28 mm
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 290 x 190 x 155

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Uhol vysielania: 90 stupeň
• IR protokol: RC5 a RC6
•
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