
 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

TV

SRU5110
Náhrada pre všetky funkcie

Funguje s viac ako 1000 značkami
Toto univerzálne diaľkové ovládanie je vynikajúcou voľbou, ak požadujete maximálnu 
funkčnosť TV s optimálnym pohodlím. Prirodzene tvarované prevedenie zaručuje 
pohodlné ovládanie!

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač
• Perfektné TV diaľk. ovl. so všetkými hlav. ovl. funkciami TV
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
• Jednoducho použiteľné funkcie usporiadané do skupín
• Batérie sú pribalené, stačí len rozbaliť a môžete prepínať.

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Jednoduché nastavenie s funkciou rýchleho rozpoznania tlačidiel
• Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
• URC podporný servis cez určenú webovú stránku
 



 TV diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie TV pre jednoduché používanie s 
veľkými tlačidlami na výber kanálov a hlasitosti. 
Najlepšie nahradí pokazené alebo stratené diaľkové 
ovládanie TV.

Rýchle rozpoznanie tlačidiel
Rýchle rozpoznanie tlačidiel pomáha rýchlo a 
jednoducho obnoviť funkciu tlačidiel na diaľkovom 
ovládaní, ktoré nepracujú po nainštalovaní zariadenia 
určitej značky. Stačí tlačidlo stlačiť na 5 sekúnd a 
počas tejto doby mieriť diaľkovým ovládačom na 
zariadenie. Keď zariadenie zareaguje, funkcia tlačidla 
bola obnovená.

Ergonomický dizajn
Hladký okrúhly tvar sa dokonale hodí do ruky na 
prirodzené a vyvážené manipulovanie. Tiež dobre 
vyzerá!

Jednoducho použiteľné funkcie 
usporiadané do skupín
Jednoducho zoskupené funkcie umožňujú 
jednoduché rozpoznanie tlačidiel, ktoré potrebujete 
na ovládanie špecifického audio-video zariadenia. 
Všetky funkcie zariadenia sú zoskupené na 
diaľkovom ovládaní. Okrem toho je horná časť 
diaľkového ovládania vyrobená z dielov s rôznymi 
farbami (čierna, strieborná, hliníková, ...), ako aj z 
rôznych povrchových úprav tlačidiel (čierne, 
strieborné, matné, lesklé, ...), aby sa rýchlo 
identifikovalo, ktoré tlačidlá sa používajú súčasne na 
ovládanie konkrétneho audio-video zariadenia.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť obalu: ,129 kg
•

Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie

• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• Postup pri inštalácii: 2
• Tlačidlo kopírovanie
• Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačidiel: 37
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Napájanie
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: AAA

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1000
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň

Údaje o balení
• 12 NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Výška: 33 mm
• Dĺžka: 304 mm
• Šírka: 157 mm

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,578 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30,5 x 15 x 17 2 cm
• Čistá hmotnosť: ,696 kg
• Hmotnosť obalu: ,882 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3.4 cm
• Hmotnosť brutto: ,245 kg
• Čistá hmotnosť: ,116 kg
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