
 

 

Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

Μαύρο τηλεχειριστήριο

SRU1010
Εύχρηστη συσκευή ζάπινγκ

Συμβατό με περισσότερες από 800 μάρκες
Απλό και έξυπνο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για εύκολο τηλεοπτικό ζάπινγκ, 
ανεξαρτήτως μάρκας.

Μεγάλη άνεση
• Το τέλειο ζάπινγκ με αλλαγή καναλιού και έντασης ήχου.
• Εργονομικό σχέδιο που παρέχει άνετο έλεγχο

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
• Αναζητά αυτόματα τη μάρκα του εξοπλισμού σας
• Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web



 Ζάπινγκ
Εύκολο στη χρήση, με μεγάλα κουμπιά για επιλογή 
καναλιών και έντασηςήχου.

Εργονομικός σχεδιασμός
Το ομαλό, καμπύλο σχήμα του ταιριάζει απόλυτα 
στο χέρι σας για φυσικό, ισορροπημένο χειρισμό. 
Ακόμα, διαθέτει ωραία εμφάνιση!

Αυτόματη αναζήτηση μάρκας
Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριό σας, 
πρέπει απλώς να το ρυθμίσετε ώστε να 
αναζητήσει αυτόματα τον πλέον κατάλληλο 
κωδικό για τον εξοπλισμό σας.

Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης 
URC
Αποκλειστική υπηρεσία υποστήριξης για το 
τηλεχειριστήριό σας, για εύρεση όλων των 
κωδικών για όλες τις μάρκες,διαθέσιμη μέσω της 
τοποθεσίας web URC της Philips.
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Χαρακτηριστικά
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz • 12NC: 908210006421
•

Ευκολία
• Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: 
Τηλεόραση

• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, 16:9

• Βήματα εγκατάστασης: 2
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P/GR/RU/SZ/PL
• Αριθμός πλήκτρων: 7
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Απλή ρύθμιση συστήματος
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
• LED εκπομπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης

• Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός
• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 800

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AAA
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Μήκος: 250 χιλ.
• Πλάτος: 181 χιλ.
• Ύψος: 170 χιλ.

Δεδομένα συσκευασίας
• Μήκος: 242 χιλ.
• Πλάτος: 157 χιλ.
• Ύψος: 27 χιλ.
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
Ημερομηνία έκδοσης 
2017-04-04

Έκδοση: 1.1.14

12 NC: 9082 100 06421
EAN: 87 10895 93488 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές
Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης
Μαύρο τηλεχειριστήριο

http://www.philips.com

