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SRU4010
Φωτισμός στο σκοτάδι!

Συμβατό με περισσότερες από 800 μάρκες
Eύχρηστο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, ιδανικό για αντικατάσταση χαμένων ή 
χαλασμένων τηλεχειριστηρίων. Λειτουργεί με τις περισσότερες μάρκες τηλεόρασης, 
ενώ είναι έτοιμο για χρήση με τις τηλεοράσεις της Philips.

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου
• Το τέλειο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης με όλες τις κύριες λειτουργίες ελέγχου
• Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Εύκολο στο χρήση
• Μεγάλα κουμπιά που διευκολύνουν το χειρισμό και την ανάγνωση
• Το προστατευτικό αυξάνει την άνεση και εξασφαλίζει σταθερό κράτημα
• Η ειδική επικάλυψη εξασφαλίζει φωτισμό στο σκοτάδι

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web



 Μεγάλο κουμπί
Τα μεγαλύτερου μεγέθους κουμπιά στο 
τηλεχειριστήριο διευκολύνουν την ανάγνωση της 
ετικέτας. Επιπλέον, το πάτημα των κουμπιών 
γίνεται πιο βολικό, καθώς το μέγεθός τους έχει 
αυξηθεί κατά 2 χιλ. σε σύγκριση με το τυπικό 
μέγεθος κουμπιών τηλεχειριστηρίου.

Πρόσθετο προστατευτικό
Η πρόσθετη προστασία που παρέχει το ειδικό 
ελαστικό προστατευτικό μειώνει την πιθανότητα 
να σπάσει το τηλεχειριστήριο. Επιπλέον έχει 
καλύτερο κράτημα για μεγαλύτερη άνεση.

Φωτισμός στο σκοτάδι
Η ειδική ημιδιαφανής επικάλυψη προστίθεται στο 
εξάρτημα από καουτσούκ για εφέ φωτισμού στο 
σκοτάδι. Για να το βρίσκετε εύκολα στο σκοτάδι.

Προγραμματισμένοι για Philips
Αν έχετε εξοπλισμό Philips, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριό γενικής 
χρήσης, χωρίς να το προγραμματίσετε, επειδή 
όλα τα πλήκτρα είναι προρυθμισμένα για Philips.
SRU4010/10

Χαρακτηριστικά
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης •
Ευκολία
• Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: 
Τηλεόραση

• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος 
χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, 
Πλήκτρα γρήγορου κειμένου

• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Απλή ρύθμιση συστήματος
• Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Βήματα εγκατάστασης: 2
• Αριθμός πλήκτρων: 31
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P/GR/RU/SZ/PL

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια)
• LED εκπομπής: 1

• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 800
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
• Γωνία μετάδοσης: 90 μοίρες

Ρεύμα
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες
• Τύπος μπαταριών: AAA
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Όχι

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Μήκος: 301 χιλ.
• Πλάτος: 181 χιλ.
• Ύψος: 170 χιλ.

Δεδομένα συσκευασίας
• Πλάτος: 157 χιλ.
• Μήκος: 292 χιλ.
• Ύψος: 27 χιλ.
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
• 12NC: 908210006459
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