Philips
Univerzális távvezérlő

3 az 1-ben TV/VCR/DVD

SRU3030

Kiváló csere-egység
Több, mint 800 márkával kompatibilis
A masszív kialakítású, kényelmesen kezelhető távvezérlő régi, elveszett vagy tönkrement távvezérlő
helyettesítésére is kiválóan alkalmas. Akár három készüléket is vezérelhet vele, szinte valamennyi
márkával kompatibilis, többek között a Philips termékeivel együtt is használható.
Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• 3 az 1-ben távvezérlő TV, DVD-lejátszó/felvevő és VCR számára
• Készen áll a Philips készülékekhez
Egyszerű használat
• Nagy méretű gombok – kényelmesebb kezelés
• A védőperem kényelmesebb és biztonságosabb fogást nyújt
Gyors és könnyű beállítás
• URC támogatás a kijelölt weboldalon
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Univerzális távvezérlő
3 az 1-ben TV/VCR/DVD

Műszaki adatok
Kényelem

• Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/
le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext
gombok
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer
menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok,
Felirat kiválasztása, Audiobeállítások
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView
funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• gombfunkciók másolása: Van
• fröccsenésbiztos: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel

Infravörös képességek
•
•
•
•

Működési távolság: 33 láb (10 m)
Átviteli LED-ek: 1
Általános IR-kód adatbázis: Van
Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800

Fénypontok
Kapcsoló

• Akku típusa: AAA

Méret csomagolással együtt

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
15,7 x 29,2 x 3 cm
• Bruttó tömeg: 0,213 kg
• Nettó tömeg: 0,093 kg
• Táratömeg: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 44073 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz

• Bruttó tömeg: 1,402 kg
• GTIN: 1 87 12581 44073 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):
29,8 x 17,8 x 17 cm
• Nettó tömeg: 0,558 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Táratömeg: 0,844 kg
•
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3 az 1-ben TV, DVD, VCR távvezérlő

Cseréljen le egy teljes asztalnyi távirányítót egyetlen
3 az 1-ben irányítóra, amellyel TV, DVD-lejátszó/
felvevő és VCR készülékét is irányíthatja márkától és
típustól függetlenül.

Előreprogramozva Philips-hez

Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális
távirányítót programozás nélkül tudja használni,
mivel a Philips már előre beállította.

Nagy méretű gomb

A távvezérlő a jobb olvashatóság érdekében nagyobb
méretű gombokkal rendelkezik. A hagyományos
távvezérlőgombokhoz képest 2 mm-rel megnövelt
gombok megnyomása is kényelmesebb.

Különleges védőperem

A speciális gumiperem extra védelmet jelent,
csökkentve annak veszélyét, hogy a távvezérlő
összetörik. Emellett biztosabb fogást is eredményez,
vele a készülék használata még kényelmesebb.

