
 

 

Philips
Univerzální dálkový 
ovladač

Ovladač 3v1 pro TV, video a DVD

SRU3030
Velmi hodnotná náhrada

Obsluhuje zařízení více než 800 značek
Odolné a snadno použitelné dálkové ovládání, které je skvělou náhradou za stará, 
ztracená nebo nefunkční dálková ovládání. Ovládá až tři zařízení, lze použít pro většinu 
značek a je připraveno k použití s přístroji společnosti Philips.

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač
• Dálkové ovládání 3 v 1 pro TV, DVD přehrávač/rekordér a videorekordér.
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Snadné použití
• Velká tlačítka zlepšují ovladatelnost a čitelnost
• Ochranný lem zvyšuje pohodlí a umožňuje pevné uchopení

Rychlé a snadné nastavení
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky



 Dálkový ovl. 3 v 1 - TV, DVD a VCR
Místo mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden 
robustní ovladač pro televizor, DVD přehrávač/
rekordér a videorekordér, bez ohledu na značku či 
model.

Předem naprogramováno pro Philips
Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální 
dálkové ovládání použít bez dalšího programování. 
Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na 
funkce výrobků Philips.

Velké tlačítko
Velká tlačítka jsou větší tlačítka na dálkovém 
ovladači, která umožňují lépe přečíst označení. 
Stisknutí tlačítek je navíc mnohem pohodlnější, 
protože jejich velikost se zvětšila o 2 mm 
v porovnání se standardní velikostí tlačítek 
dálkového ovladače.

Lem pro zvýšenou ochranu
Zvýšená ochrana zajištěná speciálním gumovým 
lemem snižuje nebezpečí poškození dálkového 
ovladače. Navíc zvyšuje pohodlí a umožňuje pevné 
uchopení ovladače.
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Přednosti
• Vysílací diody LED: 1 • Hmotnost obalu: 0,844 kg
•

Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, 

DVD
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 

nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext

• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 
menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka, 
Výběr titulků, Nastavení zvuku

• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 
Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
• Regulační opatření: Značka CE

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)

• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 800

Spotřeba
• Typ baterie: AAA

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 29,2 x 3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,213 kg
• Čistá hmotnost: 0,093 kg
• Hmotnost obalu: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 44073 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,402 kg
• GTIN: 1 87 12581 44073 9
• Vnější obal (D x Š x V): 29,8 x 17,8 x 17 cm
• Čistá hmotnost: 0,558 kg
• Počet spotřebitelských balení: 6
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