
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

SRU4002B
EasyZapper

Funguje s viac ako 800 značkami
Jednoduché a inteligentné univerzálne diaľkové ovládania na jednoduché prepínanie 
kanálov vášho TV a satelitného prijímača, káblovky alebo DVB-T set top boxu bez ohľadu 
na značku.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Môžete ovládať:TV a Set-Top Box

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač
• Ideálna náhrada za rozbité diaľkové ovládania k TV Philips

Skvelé pohodlie
• Priamy prístup k vašim obľúbeným kanálom (4 zo 150)
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
• Schopnosť učiť sa kopíruje funkcie z pôvodného ovládača

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips
• Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
• URC podporný servis cez určenú webovú stránku
• Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC



 Priamy prístup k obľúbeným položkám
Toto diaľkové ovládanie má tlačidlá obľúbených 
kanálov, ktoré môžete zmeniť na tlačidlá ikon vašich 
obľúbených kanálov. Jednoducho odstráňte krúžok 
okolo tlačidla obľúbeného kanálu, dajte dole 
priesvitný kryt a nálepku vymeňte za ikonu kanálu 
vášho obľúbeného kanálu (zo 150 dostupných 
nálepiek). Teraz môžete vaše obľúbené kanály voliť 
priamo.

Schopnosť učiť sa
Ak chcete dosiahnuť všetky funkcie pôvodného 
diaľkového ovládača, môžete z neho skopírovať 
prenášaný signál. Následne sa uloží do pamäte 
univerzálneho diaľkového ovládania.

Predprogramované pre Philips
Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť 
univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, 
pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre 
Philips.

Auto vyhľadávanie značky
Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania 
je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si 
vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.

URC servis v režime on-line
Podporný servis určený pre vaše diaľkové ovládanie, 
kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je 
prístupný cez webovú stránku URC spoločnosti 
Philips.
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Hlavné prvky
• Počet značiek v databáze: Viac ako 800 • Typ balenia: Balenie blister
•

Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: KÁBEL, DVB-T, SAT, TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
16:9, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku

• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Jednoduché nastavenie systému
• Odolné voči ostriekaniu
• Funkcie SAT/CBL: Kanál hore/dole, Obľúbené, 

Príručka, informácie
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Jazyky v manuáli: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Počet tlačidiel: 19

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu

• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Príkon
• Typ batérie: AAA

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33 x 26 5 x 19 5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,3162 kg
• Hmotnosť brutto: 1 94 kg
• Hmotnosť obalu: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Počet spotrebiteľských balení: 6

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Čistá hmotnosť: 0,0527 kg
• Hmotnosť brutto: 0,22 kg
• Hmotnosť obalu: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Počet zabalených produktov: 1
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