
 

Philips
Univerzální dálkové 
ovládání

Televize

SRU5110
Plně funkční náhrada

Obsluhuje zařízení více než 1000 značek
Univerzální dálkové ovládání je dokonalou volbou, pokud vyžadujete maximální funkčnost 
televizoru a optimální pohodlí. Přirozeně padnoucí tvar zajišťuje pohodlné ovládání!

Ideální náhrada za váš starý dálkový ovladač
• Dokonalý TV dálkový ovladač se všemi hlavními funkcemi
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Báječná výhoda
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
• Snadno použitelné sdružené funkce
• S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční

Rychlé a snadné nastavení
• Snadné nastavení pomocí rychlého rozpoznání kláves
• S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
 



 Dálkový ovladač TV
Dálkový ovladač televizoru se snadno používá díky 
velkým tlačítkům pro výběr kanálu a hlasitosti. Je to 
jednoduše ideální náhrada za nefunkční nebo 
ztracený televizní dálkový ovladač.

Rychlé rozpoznání kláves
Rychlé rozpoznání kláves pomáhá po instalaci nových 
kláves zařízení na ovládání snadno a rychle opravit 
nefungující klávesy. Stačí pouze stisknout klávesu po 
dobu 5 sekund a současně mít ovládání nasměrované 
na zařízení. Jakmile zařízení začne reagovat, je klávesa 
úspěšně vestavěna.

Ergonomický design
Hladký a oblý tvar dokonale padne do ruky a 
umožňuje přirozené, vyvážené držení. A kromě toho 
skvěle vypadá!

Snadno použitelné sdružené funkce
Snadno sdružené funkce umožňují snadné 
rozpoznání tlačítek, která budete potřebovat pro 
ovládání specifického audio video zařízení. Všechny 
funkce zařízení jsou sdružené na dálkovém ovládání. 
Navíc je horní část ovládání vyrobena 
z různobarevných částí (černá, stříbrná, hliníková...) 
a tlačítka mají odlišnou povrchovou úpravu (černá, 
stříbrná, matná, lesklá...). Díky tomu lze snadno určit, 
která tlačítka odpovídají ovládání specifického audio 
video zařízení.
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Přednosti
• Hmotnost obalu: 0,129 kg
•

Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 

nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, 
Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, 
informace

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Počet tlačítek: 37
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Příslušenství
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Spotřeba
• Životnost baterie: 12 měsíců
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: AAA

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1000
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Údaje na obalu
• 12NC: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Výška: 33 mm
• Délka: 304 mm
• Šířka: 157 mm

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,578 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,696 kg
• Hmotnost obalu: 0,882 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Hrubá hmotnost: 0,245 kg
• Čistá hmotnost: 0,116 kg
Specifikace
Univerzální dálkové ovládání
Televize  

Datum vydání 2009-03-09

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 35188
EAN: 87 12581 37685 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

http://www.philips.com

