
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

4 w 1 — do TV/magnetowidu/DVD/

odb. sat.

SRU3040
Wspaniały zamiennik

Współpracuje z ponad 800 markami
Wytrzymały i prosty w obsłudze pilot, który z powodzeniem zastąpi stare, zagubione lub 
uszkodzone piloty. Obsługuje do czterech urządzeń, współpracuje z większością marek i 
jest gotowy do użytku ze sprzętem Philips.

Idealnie zastąpi Twój stary pilot
• Pilot 4 w 1: do telewizora, odtwarzacza/nagrywarki DVD, dekodera i magnetowidu
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Łatwa obsługa
• Duże przyciski ułatwiające obsługę i odczytywanie funkcji urządzenia
• Obwódka zabezpieczająca zwiększa wygodę obsługi i poprawia pewność chwytu

Szybka i łatwa konfiguracja
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej



 Pilot 4 w 1
Zamień wiele pilotów zdalnego sterowania na jeden 
wielofunkcyjny, który umożliwia sterowanie 
telewizorem, odtwarzaczem lub nagrywarką DVD, 
odbiornikiem satelitarnym, cyfrowym odbiornikiem 
naziemnym, dekoderem (STB) lub magnetowidem, 
bez względu na markę lub model.

Zaprogramowany na urządzenia Philips
Jeśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować 
uniwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze 
są fabrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń 
Philips.

Duże przyciski
Duże przyciski pilota ułatwiają odczytywanie 
znajdujących się na nich napisów. Ponadto, ich 
powiększenie o 2 mm w stosunku do standardowych 
przycisków sprawiło, że obsługa pilota stała się 
łatwiejsza.

Dodatkowa obwódka zabezpieczająca
Specjalna gumowa obwódka ogranicza możliwość 
uszkodzenia pilota. Ponadto poprawia pewność 
chwytu pilota w ręku.
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Zalety
• Zasięg działania: 10 m •
Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, 

DVD, SAT
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu

• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 
menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne, Wybór języka napisów, Ustawienia 
dźwięku

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• funkcja klawisza kopiowania
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Simple system setup (prosta instal.)
• Bryzgoszczelny
• Funkcje SAT/CBL: Sterowanie menu, Instrukcja, 

informacje, Funkcje tekstowe, Następny/poprzedni 
kanał, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Przyciski 
numeryczne

Możliwość wykorzystania podczerwieni

• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 800

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,7 x 29,2 x 3 cm
• Waga brutto: 0,213 kg
• Waga netto: 0,093 kg
• Ciężar opakowania: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 44075 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,402 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,8 x 17,8 x 17 cm
• Waga netto: 0,558 kg
• Ciężar opakowania: 0,844 kg
• GTIN: 1 87 12581 44075 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
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