
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

TV

SRU4010
V tme žiari!

Funguje s viac ako 800 značkami
Mohutné a ľahko použiteľné univerzálne diaľkové ovládanie, ideálne namiesto starých, 
stratených alebo rozbitých diaľkových ovládaní. Funguje s väčšinou značiek TV a je 
pripravené na použitie s TV značky Philips.

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač
• Perfektné TV diaľk. ovl. so všetkými hlav. ovl. funkciami TV
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Jednoduché používanie
• Veľké tlačidlá zlepšujú ovládanie a čitateľnosť
• Ochranná hrana zvyšuje komfort a zabezpečuje pevné uchytenie
• Špeciálna vrstva zabezpečí, že v tme svieti

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Služba podpory URC cez určenú webovú stránku



 Veľké tlačidlo
Veľké tlačidlá majú nadpriemernú veľkosti a na 
diaľkovom ovládaní umožnia ľahšie prečítať 
označenie. Okrem toho bude stlačenie tlačidla 
pohodlnejšie, pretože je v porovnaní s bežnou 
veľkosťou tlačidla na diaľkovom ovládaní väčšie o 
2 mm.

Dodatočná ochranná hrana
Dodatočná ochrana, ktorú zabezpečuje špeciálna 
gumená hrana, znižuje šancu rozbitia diaľkového 
ovládania. Okrem toho zlepšuje komfort a zaisťuje 
pevné držanie diaľkového ovládania v ruke.

V tme žiari
Na gumenú časť je nanesená špeciálna priehľadná 
vrstva, ktorá v tme vytvára efekt žiarenia. Takto 
produkt ľahko nájdete v tme.

Predprogramované pre Philips
Ak máte spotrebiče značky Philips, môžete použiť 
univerzálne diaľkové ovládanie bez programovania, 
pretože všetky tlačidlá sú vopred nastavené pre 
Philips.
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Hlavné prvky
• Počet značiek v databáze: Viac ako 800 • 12 NC: 908210006459
•

Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu

• Predprogramované pre Philips
• Jednoduché nastavenie systému
• Tlačidlo kopírovanie
• Odolné voči ostriekaniu
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Postup pri inštalácii: 2
• Počet tlačidiel: 31
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL

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
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2
• Batérie pribalené: Nie

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Dĺžka: 301 mm
• Šírka: 181 mm
• Výška: 170 mm

Údaje o balení
• Šírka: 157 mm
• Dĺžka: 292 mm
• Výška: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
Technické údaje
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