
 

 

Philips
Telecomandă universală

Telecomandă TV neagră

SRU1010
Telecomandă comodă

Funcţionează cu peste 800 de mărci
O telecomandă universală, simplă şi inteligentă, pentru o navigare rapidă prin canalele TV, 
indiferent de marcă.

Comoditate sporită
• Telecomanda perfectă, cu comenzi pentru canal și volum
• Designul ergonomic vă permite un control total

Configurare rapidă și ușoară
• Caută automat marca echipamentului dvs.
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat



 Telecomandă universală
Dotată cu butoane mari și ușor de utilizat pentru 
selectarea canalelor și volum, această telecomandă 
este întruchiparea simplităţii.

Design ergonomic
Forma rotunjită se potrivește perfect conformaţiei 
mâinii, pentru o operare naturală, echilibrată și 
elegantă.

Căutare automată a mărcii
Punerea în funcţiune a noii dvs. telecomenzi este o 
simplă problemă de căutare automată a codului 
compatibil pentru echipamentul dvs.

Service URC online
Asistenţă tehnică dedicată pentru telecomanda dvs. 
prin intermediul căreia codurile pentru toate mărcile 
sunt disponibile pe site-ul Web Philips URC.
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Repere
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 800
Confort
• Dispozitive acceptate: Televizor
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, 16:9
• Pași instalare: 2
• Limbi: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/

PL
• Număr de taste: 7
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Configurare simplă a sistemului
• Rezistent la stropire

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

Alimentare
• Tip baterie: AAA
• Număr de baterii: 2
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni

Cutie exterioară
• Cantitate: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Lungime: 250 mm
• Lăţime: 181 mm
• Înălţime: 170 mm

Informaţii ambalaj
• Lungime: 242 mm
• Lăţime: 157 mm
• Înălţime: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•
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