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kolaylıklar
• Evrensel IR veritabanı: TV
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme
• Kurulum adımları: 2
• Hands-free otomatik arama
• Dil desteği: GB/F/D/NL/I/E
• Kullanım kılavuzundaki diller: GB/F/D/NL/DK/S/

N/FIN/I/E/P/GR/PL
• Tuş sayısı: 6
• Philips için önceden programlanmıştır
• Kanuni Onaylar: CE işareti
• Basit sistem kurulumu
• Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar
• Pil: Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Güç
• Pil ömrü: 12 ay
• Pil tipi: AAA
• Pil sayısı: 2

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 148 x 28 x 280 

mm
• Karton boyutları (GxDxY): 181 x 170 x 310 mm
• Katlanabilir: Karton ambalaj
• Malzemeler: Geri dönüşümlü PET A

Infrared Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 7 m
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 300'ün üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece
•

Evrensel Uzaktan Kumanda
TV kumandası Sünger Bob  

Teknik Özellikler

Yayın tarihi 2007-08-23

Sürüm: 2.0

12 NC: 9082 100 03887
EAN: 87 10895 86555 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
Electronics N.V. şirketi  veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com
SRU1

Ürün öz

TV Kuma
Kanal seçim
kullanımı ko
kendisidir.

Sıvı sıçram
Dayanıklı g
dayanıklı ol
kaynaklana

Philips iç
Philips dona
kumandayı
kullanabilirs
programlan

Otomatik
Yeni uzakta
gereken, uz
uygun kodu
52/10

ellikleri

ndası
i ve ses dü
lay olan bu

asına ve
övdesi sıvı s
up, en az bir
n darbelere

in öncede
nıma sahip

 programlay
iniz, çünkü
mıştır.

 marka a
n kumanda
aktan kum
 otomatik o
zeyi için büyük düğmeleriyle 
 kumanda, kolaylık kavramının 

 darbelere dayanıklı
ıçramasına ya da dökülmesine 
 metreden sert zemine düşmeden 
 karşı da dayanıklıdır.

n programlanmıştır
seniz, evrensel uzaktan 
ama gerek kalmadan 
 tüm tuşlar, Philips için önceden 

rama
nızı çalıştırmak için yapılması 

andanızın ekipmanınız için en 
larak aramasını sağlamaktır.


