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Philips
Telecomando Universal

2 em 1 para TV/DVD

SRU160



 

Conveniência
• Base de dados IV universal: TV, DVD
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

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

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

• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Etapas de instalação: 2
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/I/E
• Idiomas do manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
• Número de teclas: 22
• Pré-programado para Philips
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos

Acessórios
• Pilha: Sim, Pilha lítio tipo moeda CR2025, 3V

Corrente
• Vida útil da bateria: 12 meses
• Número de pilhas: 1

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 141 x 249 x 15 

mm
• Dimensões da caixa (LxPxA): 181 x 297 x 170 mm
• Dobrada: Blister individual/cartão posterior
• Materiais: PET A reciclado

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: mais de 600
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau
•

Telecomando Universal
2 em 1 para TV/DVD  
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