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Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, 16:9, Číslicová tlačítka

• Kroky instalace: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Počet tlačítek: 21
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Počet značek v databázi: Přes 800

Spotřeba
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2
• Životnost baterie: 12 měsíců
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne

Vnější obal
• Množství: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Délka: 250 mm
• Šířka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje na obalu
• Délka: 242 mm
• Šířka: 157 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•

Univerzální dálkové ovládání
Stříbrný TV ovladač  

Specifikace

Datum vydání 2009-01-20

Verze: 3.0.13

12 NC: 8670 000 24695
EAN: 87 10895 99682 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SRU1

Zvýrazn

TV ovlad
Jednoduchý
kanálu a re

Ergonom
Hladký a o
přirozené, v

Online se
Zvláštní slu
jsou všechn
stránce Phil
018/10

ění výro

ač
 ovladač s v
gulaci hlasi

ický desig
blý tvar dok
yvážené dr

rvisní link
žba podpor
y kódy všec
ips URC.
elkými tlačítky pro pohodlný výběr 
tosti. Jednodušeji už to nejde!

n
onale padne do ruky a umožňuje 
žení. A kromě toho skvěle vypadá!

a URC
y pro dálkové ovládání, díky níž 
h značek dostupné na webové 
bku

http://www.philips.com

