Philips
Τηλεχειριστήριο
παγκόσµιας χρήσης

2 σε 1 για TV/DVD
SRU160

Επίπεδο, διασκεδαστικό
και γρήγορο
Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για εύκολο τηλεοπτικό ζάπινγκ, αναπαραγωγή DVD και
ρύθµιση της έντασης AMP, ανεξαρτήτως µάρκας.
Μία λύση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και µάρκες
• Με την ιδανική συσκευή ζάπινγκ µπορείτε να απολαµβάνετε τα DVD µε ευκολία!
• Έτοιµοι για χρήση µε εξοπλισµό Philips
Μεγάλη άνεση
• Ένδειξη χαµηλού επιπέδου µπαταρίας - ανάγκη ανανέωσης µπαταριών
• Αποκλειστικά πλήκτρα για µετακίνηση στα µενού
• Εντυπωσιακά επίπεδο τηλεχειριστήριο
Γρήγορη και εύκολη ρύθµιση
• Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραµµή υπηρεσίας URC
• Αναζητά αυτόµατα τη µάρκα του εξοπλισµού σας
• Ηλεκτρονική γραµµή εξυπηρέτησης URC µέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web
• Οι µπαταρίες συµπεριλαµβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ
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Τηλεχειριστήριο παγκόσµιας χρήσης
2 σε 1 για TV/DVD

Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Ευκολία

• Βάση δεδοµένων IR παγκοσµίου χρήσης:
Τηλεόραση, DVD
• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραµµα επάνω/
κάτω, Αύξηση/µείωση έντασης, σίγαση,
Λειτουργία/αναµονή, 16:9
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα µεταφοράς, Έλεγχος
µενού συστήµατος, Έλεγχος µενού δίσκου
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη αναζήτηση
• Βήµατα εγκατάστασης: 2
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/NL/I/E
• Γλώσσες εγχειριδίου: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/
FIN
• Αριθµός πλήκτρων: 2"
• Προγραµµατισµένο για τη Philips: ναι
• Ρυθµιστικές εγκρίσεις: Σήµανση CE
• Αδιάβροχο (µικρές ποσότητες υγρών): ναι

Αξεσουάρ

• Μπαταρία: Ναι, µπαταρία λιθίου Coin cell CR2025

3V

Ρεύµα

• ∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας: 12 µήνες
• Αριθµός µπαταριών: 1

∆ιαστάσεις

Zapper για σύστηµα οικιακής ψυχαγωγίας
Με αυτή τη συσκευή ζάπινγκ µπορείτε να ελέγχετε
άµεσα όλες τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασης και
του DVD player/recorder. ∆είτε τα DVD σας ακόµα πιο
εύκολα και ευχάριστα ή κάντε ζάπινγκ στα κανάλια της
τηλεόρασης.

• ∆ιαστάσεις µπλίστερ (ΠxΒxΥ): 141 x 249 x 15 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 181 x 297 x
170 χιλ.
• ∆ιπλωµένη: Μία συσκευασία µπλίστερ
• Υλικά: Ανακυκλωµένο PET A

Προγραµµατισµένοι για Philips
Αν έχετε εξοπλισµό Philips, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
το τηλεχειριστήριό γενικής χρήσης, χωρίς να το
προγραµµατίσετε, επειδή όλα τα πλήκτρα είναι
προρυθµισµένα για Philips.

∆υνατότητα σύνδεσης µέσω υπερύθρων

∆ιασκεδαστικό και επίπεδο
Απαλλάξτε το τραπέζι σας από τα πολλά τηλεχειριστήρια
χρησιµοποιώντας µια διασκεδαστική συσκευή ζάπινγκ
που ελέγχει τις βασικές λειτουργίες της τηλεόρασης, του
DVD και του δέκτη, ανεξαρτήτως µάρκας και µοντέλου.
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•
•
•
•
•

Απόσταση λειτουργίας: 7 µ.
LED εκποµπής: 1
Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
Μάρκες στη βάση δεδοµένων: πάνω από 600
Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
Γωνία µετάδοσης: 90 βαθµός

•

Αποκλειστικά πλήκτρα µενού
Τα αποκλειστικά πλήκτρα για εύκολη µετακίνηση στα
µενού του εξοπλισµού συνεπάγονται απλό χειρισµό ενός
πατήµατος χωρίς τη χρήση πλήκτρων εναλλαγής
λειτουργιών (πλήκτρα shift)
Ένδειξη αποφορτισµένης µπαταρίας
Για να ξέρετε έγκαιρα πότε οι µπαταρίες χρειάζονται
επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.
Αυτόµατη αναζήτηση µάρκας
Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριό σας, πρέπει απλώς
να το ρυθµίσετε ώστε να αναζητήσει αυτόµατα τον πλέον
κατάλληλο κωδικό για τον εξοπλισµό σας.
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