
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

Telewizory

SRU5110
Szybka i łatwa konfiguracja

Innowacyjny system SimpleSetup sprawia, że konfiguracja uniwersalnego pilota zdalnego 
sterowania firmy Philips jest szybka i łatwa. Duże przyciski i obwódka zabezpieczająca 
sprawia, że jest on łatwy w obsłudze. Doskonale zastąpi stary, zgubiony lub zepsuty pilot.

Idealnie zastąpi Twój stary pilot
• Doskonały pilot TV z głównymi funkcjami
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Łatwa obsługa
• SimpleSetup to wyjątkowa funkcja firmy Philips
• Odpowiednie rozmiary przycisków ułatwiające obsługę i zapewniające czytelność

Ergonomiczna budowa
• Naturalny kształt pasuje do dłoni użytkownika

Pełna zgodność
• Działa z ponad 1000 urządzeń

Obsługa klienta
• 2 lata ograniczonej gwarancji
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej



 SimpleSetup

Zaprogramuj swój pilot zdalnego sterowania szybko 
i bez problemu dzięki innowacyjnej funkcji 
SimpleSetup.

Ergonomiczna budowa
Kształt pilota idealnie pasuje do dłoni, zapewniając 
naturalną, łatwą obsługę.

2 lata ograniczonej gwarancji
Produkt objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją.

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie
Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, 
gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych 
marek, dostępna za pośrednictwem strony 
internetowej firmy Philips poświęconej 
uniwersalnym pilotom.

Pilot TV
Pilot zdalnego sterowania jest szczególnie łatwy w 
użyciu, z dużymi przyciskami wybierania kanałów i 
głośności. Jest to najlepszy zamiennik uszkodzonego 
lub zgubionego pilota do telewizora.
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Zalety
• Uniwersalna baza kodów IR •
Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory
• 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
• Kroki instalacji: 2
• funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Liczba przycisków: 37
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

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

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

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 10 m
• Nadawcze diody LED: 1

• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1000
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Dane opakowania
• 12NC: 908210006468
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
• Wysokość: 33 mm
• Długość: 304 mm
• Szerokość: 157 mm

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,578 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30,3 x 15 x 17,2 cm
• Waga netto: 0,696 kg
• Ciężar opakowania: 0,882 kg
• EAN: 87 12581 39683 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Waga brutto: 0,245 kg
• Waga netto: 0,116 kg
• Ciężar opakowania: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 37685 7
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
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