
 

 

Philips
Univerzální dálkový 
ovladač

TV ovladač v černé barvě

SRU1010
Praktický ovladač

Obsluhuje zařízení více než 800 značek
Jednoduché a inteligentní univerzální dálkové ovládání, které umožňuje snadné přepínání 
televizních kanálů bez ohledu na značku.

Báječná výhoda
• Dokonalý TV přepínač s ovladačem kanálů a ovládáním hlasitosti
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání

Rychlé a snadné nastavení
• Automaticky hledá značku vašeho zařízení
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky



 TV ovladač
Jednoduchý ovladač s velkými tlačítky pro pohodlný 
výběr kanálu a regulaci hlasitosti. Jednodušeji už to 
nejde!

Ergonomický design
Hladký a oblý tvar dokonale padne do ruky a 
umožňuje přirozené, vyvážené držení. A kromě toho 
skvěle vypadá!

Automatické hledání značky
Vaše nové dálkové ovládání začne fungovat poté, co 
automaticky vyhledá nejvhodnější kód vašeho 
zařízení.

Online servisní linka URC
Zvláštní služba podpory pro dálkové ovládání, díky 
níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na 
webové stránce Philips URC.
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Přednosti
• Počet značek v databázi: Přes 800
Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 

nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, 16:9

• Kroky instalace: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Počet tlačítek: 7
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Spotřeba
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2
• Výdrž baterie: 12 měsíců

Vnější obal
• Množství: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Délka: 250 mm
• Šířka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje na obalu
• Délka: 242 mm
• Šířka: 157 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•
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