
umandanızın tüm fonksiyonlarını 
K
gerçekleştirir
1000'in üstünde markayla uyumlu

TV, DVD oynatıcı/kaydedici veya VCR markalarının büyük çoğunluğunda en yüksek 

işlevselliği sağlayan şık, gümüş renkli evrensel kumanda. Darbelere ve suya dayanıklı 

sağlam bir ünite.

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal
• TV, VCR veya DVD çalarınız/kaydediciniz için 2'si bir arada kumanda.
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı
• Yere düşse de, su sıçrasa da çalışmaya devam eder!
• Gümüş muhafazalı, şık uzaktan kumanda
• Menüler arasında gezinmek için özel tuşlar
• Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir

Hızlı ve basit kurulum
• Ekipmanınızın markasını otomatik olarak arar
• Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
Philips
Evrensel Uzaktan Kumanda

TV/VCR/
DVD için 2'si 
bir arada
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Kolaylıklar
• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD
• TV fonksiyonları: Program yukarı/aşağı, Ses 

seviyesi yukarı/aşağı, susturma, Güç/bekleme, 
Rakam tuşları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, 
Renk/Parlaklık kontrolü, Teletekst tuşları, Hızlı 
metin tuşları, Önceki program, Uyku/
zamanlayıcı, 16:9, Kılavuz, bilgi

• Teletekst geliştirmeleri: Hızlı Metin (Fast Text)
• DVD fonksiyonları: Aktarma tuşları, Sistem 

menü kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam 
tuşları

• VCR fonksiyonları: Aktarma tuşları (6), 
Showview, VCR plus, Menü kontrolü

• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Kurulum adımları: 2
• Kopyalama tuşu fonksiyonu
• Dil desteği: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Tuş sayısı: 42
• Philips için önceden programlanmıştır
• Kanuni Onaylar: CE İşareti
• Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar
• Pil: Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Infrared Özellikleri
• Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde
• Taşıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Güç
• Pil ömrü: 12 Ay
• Pil sayısı: 2
• Pil Tipi: AAA

Dış Karton
• Miktar: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93591 3
• Yükseklik: 172 mm
• Uzunluk: 312 mm
• Genişlik: 151 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Yükseklik: 33 mm
• Uzunluk: 304 mm
• Genişlik: 157 mm
•
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'si bir arada uzaktan kumanda
arkası veya modeli ne olursa olsun, tüm TV ve VCR 

eya DVD'leriniz için iki kumandanın yerini alacak tek 
ir dayanıklı kumanda.

ıvı sıçramasına ve darbelere dayanıklı
ayanıklı gövdesi sıvı sıçramasına ya da dökülmesine 
ayanıklı olup, en az bir metreden sert zemine 
üşmeden kaynaklanan darbelere karşı da dayanıklıdır.

ümüş renkli tasarım
ünümüzün şık ses ve video cihazlarıyla görsel olarak 
yumlu, zarif, gümüş tasarımlı uzaktan kumanda.

zel menü tuşları
ihaz menüleri arasında gezinmek için özel tuşlar 
ayesinde kaydırma veya fonksiyon tuşlarını 
ullanmadan, tek parmağınızla kontrol sağlayabilirsiniz

tomatik marka arama
eni uzaktan kumandanızı çalıştırmak için yapılması 
ereken, uzaktan kumandanızın ekipmanınız için en 
ygun kodu otomatik olarak aramasını sağlamaktır.

il zayıf gösterimi
illerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya 
eğiştirileceğini zamanında bilmek için.

hilips için önceden programlanmıştır
hilips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan 
umandayı programlayama gerek kalmadan 
ullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden 
rogramlanmıştır.
SRU5020/86
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Evrensel Uzaktan Kumanda
TV/VCR/DVD için 2'si bir arada  


