
 

Philips
Telecomando universal

2 em 1 para TV/DVD

SRU1020
Zapper prático

Funciona com mais de 800 marcas
Um telecomando simples e inteligente para fácil mudança de canais e controlo do seu 
DVD ou videogravador, independente da marca.

Grande comodidade
• Zapper ideal: agora pode desfrutar dos seus DVDs, tão facilmente!
• O formato ergonómico permite um controlo confortável
• Esta capacidade permite copiar funções de telecomandos originais

Configuração rápida e fácil
• Procura automaticamente a marca do seu equipamento
• Pronto a utilizar com equipamento Philips
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado
 



 Zapper para Entretenimento em casa
Com este zapper pode controlar todas as funções 
básicas do televisor e do leitor/gravador de DVD; 
agora é muito mais fácil e muito mais divertido ver 
um DVD ou fazer zapping pelos canais de televisão.

Design ergonómico
O formato suavemente arredondado adapta-se 
perfeitamente à mão para uma operação natural e 
equilibrada. Também é muito atractivo!

Capacidade de aprendizagem
Para dispor de todas as funções do telecomando 
original, pode copiar o sinal transmitido pelo mesmo. 
Este é, então, memorizado no telecomando 
universal.

Procura automática de marcas
Para que o novo telecomando funcione, basta 
programá-lo para procurar automaticamente o 
código mais adequado ao seu equipamento.

Pré-programado para Philips
Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o 
telecomando universal sem o programar, pois todos 
os botões estão pré-definidos para Philips.

Serviço URC on-line
Serviço de suporte dedicado para o seu 
telecomando, onde estão disponíveis todos os 
códigos de todas as marcas através do Web site 
URC da Philips.
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Destaques
• Base de dados de código IV universal •
Comodidade
• Base de dados IV universal: TV, videogravador, 

DVD
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, 16:9

• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 
menu de disco

• Número de teclas: 14
• Pré-programado para Philips
• Etapas de instalação: 2
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• Simple system set-up™
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P/GR/RU/SZ/PL
• À prova de salpicos
• Funções do videogravador: Teclas de transporte 
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Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• LEDs de transmissão: 2

• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800

Potência
• Tipo de bateria: AAA
• Número de pilhas: 2
• Vida útil da bateria: 12 Meses

Embalagem exterior
• Quantidade: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
• Comprimento: 250 mm
• Largura: 181 mm
• Altura: 170 mm

Dados da embalagem
• Comprimento: 242 mm
• Largura: 157 mm
• Altura: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
• 12NC: 908210006422
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