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SRU4010
Fénylik a sötétben!

Több, mint 800 márkával kompatibilis
A masszív kialakítású, kényelmesen kezelhető univerzális távvezérlő régi, elveszett vagy 
tönkrement távvezérlő helyettesítésére is kiválóan alkalmas. Szinte valamennyi márkájú, 
többek között a Philips televíziókhoz is használható.

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• Tökéletesen helyettesíti a TV távirányítót, minden funkciójával
• Készen áll a Philips készülékekhez

Egyszerű használat
• Nagy méretű gombok – kényelmesebb kezelés
• A védőperem kényelmesebb és biztonságosabb fogást nyújt
• A különleges bevonatnak köszönhetően világít a sötétben

Gyors és könnyű beállítás
• URC támogatás a kijelölt weboldalon



 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.

Fluoreszkál a sötétben
A gumirész különleges, áttetsző bevonattal van 
ellátva, ami a sötétben olyan hatást kelt, mintha 
világítana. Így a készüléket éjszaka könnyebben 
megtalálja.

Előreprogramozva Philips-hez
Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális 
távirányítót programozás nélkül tudja használni, 
mivel a Philips már előre beállította.
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Fénypontok
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 800 • 12 nc: 908210006459
•

Kényelem
• Támogatott eszközök: TV
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok

• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• gombfunkciók másolása: Van
• fröccsenésbiztos: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• Telepítési lépések: 2
• Gombok száma: 31
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van

• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Kapcsoló
• Elem élettartama: 12 hónap
• Akku típusa: AAA
• Akkumulátorok száma: 2
• Tartozék elemek: Nem

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Hosszúság: 301 mm
• Szélesség: 181 mm
• Magasság: 170 mm

Csomagolásadatok
• Szélesség: 157 mm
• Hosszúság: 292 mm
• Magasság: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
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