
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

TV, fekete színben

SRU1010
Sokoldalú távvezérlő

Több, mint 800 márkával kompatibilis
Az egyszerűen kezelhető, intelligens, univerzális távvezérlő segítségével kényelmesen 
váltogathat a TV-csatornák között, márkára való tekintet nélkül.

Nagy megbízhatóság
• A tökéletes TV távirányító csatorna- és hangerő szabályozással
• Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé

Gyors és könnyű beállítás
• Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
• Készen áll a Philips készülékekhez
• URC támogatás a kijelölt weboldalon



 TV távirányító
Könnyen használható, mivel a csatorna- és 
hangerőváltást nagy gombok szabályozzák, így ez a 
távirányító a lehető legpraktikusabb készülék

Ergonomikus kivitel
A lekerekített formának köszönhetően tökéletesen 
illik a kezébe a természetes, kiegyensúlyozott 
működésért. Jól is néz ki!

Automatikus márkakeresés
Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja 
munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni 
az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

On-line URC szolgáltatás
Kijelölt távvezérlő-támogatás. A Philips URC 
weboldalon megtalálja valamennyi márkához tartozó 
kódot.
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Fénypontok
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800
Kényelem
• Támogatott eszközök: TV
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, 16:9
• Telepítési lépések: 2
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Gombok száma: 7
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• fröccsenésbiztos: Van

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Kapcsoló
• Akku típusa: AAA
• Akkumulátorok száma: 2
• Elem élettartama: 12 hónap

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Hosszúság: 250 mm
• Szélesség: 181 mm
• Magasság: 170 mm

Csomagolásadatok
• Hosszúság: 242 mm
• Szélesség: 157 mm
• Magasság: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12 nc: 908210006421
•
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