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Kényelem
• Univerzális IR-adatbázis: TV
• 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
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Gombok száma: 37
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

Tartozékok
• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

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

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)

• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Magasság: 33 mm
• Hosszúság: 304 mm
• Szélesség: 157 mm

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,578 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettó tömeg: 0,696 kg
• Önsúly: 0,882 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,245 kg
• Nettó tömeg: 0,116 kg
• Önsúly: 0,129 kg
•

Univerzális távirányító
TV  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-23

Verzió: 1.0.4

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SRU5

Termék

TV távirá
A TV távirá
nagy gombo
csatornavál
ezzel a kés
elveszett TV

Gyors go
A gyors gom
egyszerűen
kiválasztása
a gombot, t
távvezérlőt 
reagál, a go

Ergonom
A lekerekíte
kezébe a te
is néz ki!

Könnyen
A csoportos
audio- és vi
gombok. Az
távvezérlőn
ezüst, alum
ezüst, matt
mely gombo
eszköz.
110/86

kijelölés

nyító
nyító haszn
k állnak re

asztáshoz é
zülékkel pó
 távirányító

mbfelism
bfelismeré

 kijavíthatja
 után nem
artsa lenyo
a készülékr
mb beállítá

ikus kivit
tt formána
rmészetes,

 használh
ított funkció
deoeszközö
 eszköz min
, amelynek 
ínium stb.) 
, fényes stb
kkal műkö
álata különösen egyszerű, mivel 
ndelkezésre a 
s a hangerőszabályzáshoz. Így 
tolhatja legjobban törött vagy 
ját.

erés
s segítségével gyorsan és 
 a készülék gyártmányának 
 működő gombokat. Nyomja meg 
mva 5 másodpercig, miközben a 
e irányítja; amint a berendezés 
sa kész.

el
k köszönhetően tökéletesen illik a 
 kiegyensúlyozott működésért. Jól 

ató csoportosított funkciók
kkal könnyen felismerhetők az 
k vezérléséhez szükséges 
den funkciója csoportosítva van a 
teteje különböző színű (fekete, 
részekből és gombokból (fekete, 
.) áll, így gyorsan megállapítható, 
dtethető egy meghatározott 
ek

http://www.philips.com

