
 

 

Philips
Evrensel uzaktan kumanda

TV

SRU5110
Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
1000'in üstünde markayla uyumlu
Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği 
istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar!

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal
• Tüm temel TV kontrol fonksiyonlarına sahip mükemmel uzaktan kumanda
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Büyük kullanım kolaylığı
• Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
• Kullanımı kolay gruplanmıș fonksiyonlar
• Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir

Hızlı ve basit kurulum
• Hızlı tuș algılamayla kolay kurulum
• Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi



 TV Uzaktan Kumandası
Büyük kanal değiștirme ve ses düğmeleri sayesinde 
kullanımı çok daha kolay. Bozulan veya kaybolan 
uzaktan kumandanızın yerine kullanmak için idealdir.

Hızlı tuș algılama
Hızlı tuș algılama, cihazınızın markasını uzaktan 
kumandaya yükledikten sonra çalıșmayan tușları hızlı 
ve kolay șekilde düzeltmeye yardımcı olur. 
Kumandayı cihazınıza doğru tutarken tușa 5 saniye 
süreyle basın; cihaz tepki verdiğinde tușu onarmıș 
olursunuz.

Ergonomik tasarım
Doğal ve dengeli tutuș için pürüzsüz 
yuvarlaklaștırılmıș șekil, elinize mükemmel bir șekilde 
uyar. Ayrıca görünüșü de mükemmeldir!

Kullanımı kolay gruplanmıș fonksiyonlar
Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video 
cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri 
kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, 
uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıștır. Ayrıca, 
belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere 
hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca 
anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı 
renkte bölümlerden (siyah, gümüș, alüminyum, ...) ve 
farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüș, mat, 
parlak, ...) yapılmıștır.
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Özellikler
• Dara ağırlığı: 0,129 kg
•

Kullanılabilirlik
• Desteklenen cihazlar: TV
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi 

yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam 
tușları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/
Parlaklık kontrolü, Teletext tușları, Hızlı metin 
tușları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, 
Kılavuz, bilgi

• Teletekst geliștirmeleri: Hızlı metin
• Kurulum adımları: 2
• Tuș kopyalama fonksiyonu
• Dil desteği: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/RU/SK/

SV/UK
• Tuș sayısı: 37
• Philips için önceden programlanmıștır
• Yasal onaylar: CE İșareti
• Sıçramaya dayanıklı

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

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

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 33 ft (10 m)
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 1000 üzeri
• Tașıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Dıș Karton
• GTIN: 1 87 12581 44077 7
• Ambalaj sayısı: 6
• Brüt ağırlık: 1,705 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
• Net ağırlık: 0,696 kg
• Dara ağırlığı: 1,009 kg

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 44077 0
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Brüt ağırlık: 0,245 kg
• Net ağırlık: 0,116 kg
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