
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

Czarny pilot zdalnego sterowania 

do TV

SRU1010
Poręczny pilot

Współpracuje z ponad 800 markami
Prosty i elegancki pilot uniwersalny do łatwego przełączania kanałów w telewizorze każdej 
marki.

Duża wygoda
• Idealny pilot TV z przyciskami zmiany kanałów i regulacji głośności
• Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania

Szybka i łatwa konfiguracja
• Automatycznie wykrywa markę urządzenia
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej



 Pilot zdalnego sterowania do TV
Łatwy w użyciu, z dużymi przyciskami zmiany 
kanałów i regulacji głośności — ten pilot to sama 
prostota.

Ergonomiczna budowa
Delikatnie zaokrąglone kształty idealnie pasują do 
dłoni, umożliwiając naturalną, stabilną obsługę i 
zapewniając wspaniały wygląd.

Automatyczne wykrywanie marki
Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy 
automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod 
dla używanego urządzenia.

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie
Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, 
gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych 
marek, dostępna za pośrednictwem strony 
internetowej firmy Philips poświęconej 
uniwersalnym pilotom.
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Zalety
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 800
Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, 16:9

• Kroki instalacji: 2
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/

RU/SZ/PL
• Liczba przycisków: 7
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Simple system setup (prosta instal.)
• Bryzgoszczelny

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy

Karton zewnętrzny
• Ilość: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Długość: 250 mm
• Szerokość: 181 mm
• Wysokość: 170 mm

Dane opakowania
• Długość: 242 mm
• Szerokość: 157 mm
• Wysokość: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•
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