Philips
Általános távvezérlő

6 az 1-ben
SRU5060

Tökéletes csere-távvezérlő
Több mint 1000 márkával kompatibilis
Kiváló univerzális távvezérlő, amellyel akár hat különböző, szinte bármilyen márkájú
készüléket is tökéletesen vezérelhet. Funkcionális menügombokkal rendelkezik, és képes
a régi távvezérlője által használt kódok megtanulására.
Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• 6 az 1-ben TV, VCR, STB, DVD, CD és AMP távvezérlő.
• Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
• Készen áll a Philips készülékekhez
Nagy megbízhatóság
• Szemet gyönyörködtető króm kivitel
• Funkciógombok a menüben való kereséshez
• Fényjelzés tájékoztatja a jelenleg aktív eszközmódról
• Az alacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket
Gyors és könnyű beállítás
• Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
• Elemekkel ellátva az azonnali használathoz
• Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
• URC támogatás a kijelölt weboldalon
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Általános távvezérlő
6 az 1-ben

Műszaki adatok

Termékkijelölések

Kényelem

• Univerzális IR adatbázis: TV, VCR, DVD, SAT,
KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/
le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok,
AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9,
Útmutató, tudnivalók
• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer
menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés,
Számgombok
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView
funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés,
Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók
• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Gombok száma: 40
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

Tartozékok

• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek
•
•
•
•
•
•
•
•

Működési távolság: 33 láb (10 m)
Átviteli LED-ek: 1
Általános IR kód adatbázis
Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100
Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
Átviteli szög: 90 fok
IR kódok tanulása
Tanulási frekvenciatartomány: 20 kHz – 70 kHz és
455 kHz

6 az 1-ben távirányító
Cserélje le a teljes asztalnyi távvezérlőt egyetlen
készülékre, amellyel TV, VCR, DVD, beltéri egység és
műholdas készülékeket márkától és típustól függetlenül
vezérelhet.

Áram

Taníthatóság
A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő képes
érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő által
kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a beépített
adatbázisban, bármikor betanítható az eredeti
távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Külső kartondoboz

Előreprogramozva Philips-hez
Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális
távirányítót programozás nélkül tudja használni, mivel a
Philips már előre beállította.

• Elem élettartama: 12 hónap
• Elemek száma: 2
• Akku típusa: AAA
•
•
•
•
•

Mennyiség: 6
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
Magasság: 172 mm
Hosszúság: 312 mm
Szélesség: 151 mm

Csomagolásadatok
•
•
•
•
•

12 nc: 908210006488
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
Hosszúság: 304 mm
Magasság: 33 mm
Szélesség: 157 mm

•

Króm kivitel
Stílusos króm kivitel amely jól néz ki és megfelel a
legújabb eszközök kivitelének is.
Funkcionális menügombok
A készülék menüiben való kereséshez használható
funkciógombokkal egyszerű, egy gombnyomással
végezhetők műveletek, a Shift és a Shift funkciógombok
lenyomása nélkül.
Eszközmód-jelző
Kis jelzőfények tájékoztatják Önt arról, hogy éppen
melyik eszközmód aktív.
Alacsony akkufeszültség kijelzése
Hogy időben megtudhassa, mikor esedékes az elemcsere
vagy az akkumulátor feltöltése.
Automatikus márkakeresés
Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja
munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni az
eszköze számára legmegfelelőbb kódot.
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