
 

 

Philips
Uzaktan Kumanda

SRP620
TV'nizin kontrolü yeniden sizde

1980 yılından sonra üretilen bozulmuş ya da kayıp Philips TV uzaktan kumandaları için 
ideal yedek uzaktan kumanda (RC5 ve 6).

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal
• Bozulan Philips TV uzaktan kumandaları için ideal yedek parça
• Philips VCR ve DVD'lerin temel fonksiyonlarını da kontrol edebilir

Büyük kullanım kolaylığı
• Shift tușu ile tușların ikincil ișlevlerine erișebilirsiniz
• Kurulum ve teletekst gibi fonksiyonlara hızlı menü erișimi

Hızlı ve basit kurulum
• Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın



 Philips TV Uz. Kum. için ideal kumanda
Philips TV uzaktan kumandanızın kaybolması ya da 
bozulması durumunda, yerine bu uzaktan kumandayı 
kullanabilirsiniz. Temel Philips VCR ve DVD 
fonksiyonları da dahil olmak üzere tüm Philips TV 
fonksiyonlarını içerir. Tușların üzerinde orijinal 
uzaktan kumanda ile aynı ișaretler bulunduğundan, 
kolayca alıșabilirsiniz.

Temel VCR ve DVD fonksiyonları
Philips DVD ya da VCR cihazınızda film izlemek 
istediğinizde uzaktan kumanda değiștirmenize gerek 
yok. Bu uzaktan kumanda oynatma, durdurma, 
duraklatma, ileriye/geriye alma, kaydetme ve 
zamanlayıcı gibi temel fonksiyonları kontrol edebilir. 
TV-VCR ya da TV-DVD birleșik setleri için de 
mükemmel bir çözüm.

Geliștirilmiș ișlevsellik
Shift tușu sayesinde her tușun iki fonksiyonu 
bulunmaktadır, bu da evrensel uzaktan kumandanızın 
çok yönlülüğünü ikiye katlar.

Hızlı menü erișimi
Kurulum menüsü ve teletekst gibi önemli 
fonksiyonlar açıkça belirtilmiștir, kendine ait tușlara 
sahiptir ve donanımınızın çalıștırılmasını kolaylaștırır.
SRP620/10

Özellikler
• Sıçramaya dayanıklı
Kullanılabilirlik
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi 

yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam 
tușları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/
Parlaklık kontrolü, Teletext tușları, Hızlı metin 
tușları, Önceki program, 16:9

• VCR fonksiyonları: Aktarma tușları (6), Showview, 
VCR plus, Menü kontrolü

• DVD fonksiyonları: Aktarma tușları, Sistem menü 
kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tușları, 
Altyazı seçimi, Ses ayarları

• Dil desteği: GB/F/D/E/I/NL/S
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/E/D/NL/I/P/S/

FIN
• Tuș sayısı: 42
• Philips için önceden programlanmıștır
• Yasal Onaylar: CE İșareti

Aksesuarlar
• Pil: 2 x 1,5V Pil R06/AA

Güç
• Pil ömrü: 6 ay

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 148 x 280 x 28 

mm
• Karton boyutları (GxDxY): 290 x 190 x 155

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 7 m
• Aktarım LED'leri: 1
• Aktarım açısı: 90 derece
• IR protokol: RC5 ve RC6
•
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