
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

Čierny TV ovládač

SRU1010
Šikovný diaľkový ovládač

Funguje s viac ako 800 značkami
Jednoduché a inteligentné diaľkové ovládanie pre jednoduché prepínanie TV po kanáloch 
bez ohľadu na jeho značku.

Skvelé pohodlie
• Perfektný ovládač TV s ovládaním kanálov a hlasitosti
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips
• URC podporný servis cez určenú webovú stránku



 Ovládač TV
S ľahkým ovládaním pomocou veľkých tlačidiel na 
nastavovanie kanálov a hlasitosti je tento ovládač 
jednoduchosť sama.

Ergonomický dizajn
Hladký okrúhly tvar sa dokonale hodí do ruky na 
prirodzené a vyvážené manipulovanie. Tiež dobre 
vyzerá!

Auto vyhľadávanie značky
Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania 
je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si 
vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

URC servis v režime on-line
Podporný servis určený pre vaše diaľkové ovládanie, 
kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je 
prístupný cez webovú stránku URC spoločnosti 
Philips.
SRU1010/10

Hlavné prvky
• Počet značiek v databáze: Viac ako 800
Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 16:9
• Postup pri inštalácii: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Počet tlačidiel: 7
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Jednoduché nastavenie systému
• Odolné voči ostriekaniu

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Príkon
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2
• Životnosť batérie: 12 mesiacov

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Dĺžka: 250 mm
• Šírka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje o balení
• Dĺžka: 242 mm
• Šírka: 157 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12 NC: 908210006421
•
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