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Udogodnienia
• Uniwersalna baza kodów IR: Telewizory, 

Magnetowid, DVD, SAT, KABLOWA
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje

• Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 

menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, 
Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, 
Favourites, Funkcje tekstowe

• Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
• Kroki instalacji: 2
• funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Liczba przycisków: 40
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

Akcesoria
• Bateria: Tak, bateria 1,5 V R03/AAA

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1100
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zakres częstotliwości uczenia: od 20 kHz do 

70 kHz oraz 455 kHz

Moc
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2

Karton zewnętrzny
• Ilość: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93595 1
• Wysokość: 172 mm
• Długość: 312 mm
• Szerokość: 151 mm

Dane opakowania
• 12NC: 908210006479
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93594 4
• Wysokość: 33 mm
• Długość: 304 mm
• Szerokość: 157 mm
•

Uniwersalny pilot
4 w 1 — do TV/magnetowidu/DVD/odb. sat.  

Dane techniczne

Data wydania 2009-01-22

Wersja: 1.0.6

12 NC: 9082 100 06479
EAN: 87 10895 93594 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SRU5

Zalety p

Pilot 4 w 
Zamień zaj
przyrząd, k
magnetowid
telewizji ka
marki lub m

Funkcjon
Funkcjonaln
rozpoznaje
pilotów, aby
danego urz
dodać prze

Zaprogra
Jeśli masz s
uniwersalne
fabrycznie 
Philips.

Wskaźnik
Diody inform
urządzenia

Chromow
Stylowe chr
pasuje do s
mody.

Odporny
Twarda obu
napojami, a
wysokości je

Wskaźnik
Wiesz wcze
lub nadają 

Automat
Aby zacząć
automatycz
używanego
040/10

roduktu

1
mujące pół
tóry umożli
em, tunere

blowej) i od
odelu.

alność uc
ość uczenia
 i zapamięt
 umożliwić
ądzenia nie
z odczytani

mowany 
przęt Philip
go pilota, p

zaprogramo

 trybu pr
ują użytko

 jest aktualn

ane wyk
omowe wyk
przętu zgod

 na zachla
dowa wytr
 także upa
dnego met

 niskiego
śniej, kiedy

się do wym

yczne wy
 korzystać z
nie wykryć 
 urządzenia
 stołu piloty na jeden skuteczny 
wi sterowanie telewizorem, 
m satelitarnym (lub przystawką 
twarzaczem DVD, niezależnie od 

zenia
 oznacza proces, w którym pilot 

uje sygnały podczerwieni innych 
 ich wykorzystanie. Jeśli kodów 
 ma w bazie danych, można je 
e ich z oryginalnego pilota.

na urządzenia Philips
s, nie musisz programować 
onieważ wszystkie klawisze są 
wane na obsługę urządzeń 

acy urządzenia
wnika, który tryb pracy 
ie aktywny.

ończenie
ończenie, które ładnie wygląda i 
nego z najnowszymi trendami 

panie i wstrząsy
zyma ochlapanie i oblanie 
dek na twardą podłogę z 
ra.

 poziomu baterii
 baterie wymagają naładowania 
iany.

krywanie marki
 nowego pilota wystarczy 
najbardziej odpowiedni kod dla 
.

http://www.philips.com

