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Univerzální dálkový 
ovladač

Televize

SRU4010
Osvětlení ve tmě!

Obsluhuje zařízení více než 800 značek
Odolné a přehledné univerzální dálkové ovládání je ideální náhradou za staré, ztracené 
nebo rozbité ovládání. Funguje s televizory většiny značek a je připraveno k použití 
s televizory Philips.

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač
• Dokonalý TV dálkový ovladač se všemi hlavními funkcemi
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Snadné použití
• Velká tlačítka zlepšují ovladatelnost a čitelnost
• Ochranný lem zvyšuje pohodlí a umožňuje pevné uchopení
• Speciální povrch zajišťuje osvětlení ve tmě

Rychlé a snadné nastavení
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky



 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.

Osvětlení ve tmě
V pryžovém povrchu se nachází speciální průsvitná 
vrstva, která ve tmě vytváří světelný efekt. Zařízení 
tak snadno najdete i v noci.

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.
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Přednosti
• Počet značek v databázi: Přes 800 • 12NC: 908210006459
•

Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize
• 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

• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Kroky instalace: 2
• Počet tlačítek: 31
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano

• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Spotřeba
• Výdrž baterie: 12 měsíců
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2
• Baterie dodávány s přístrojem: Ne

Vnější obal
• Množství: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Délka: 301 mm
• Šířka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje na obalu
• Šířka: 157 mm
• Délka: 292 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
Specifikace
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