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"2 в 1" за телевизор и видео/DVD

SRU5120
Пълнофункционална замяна

Работи с над 1000 модела
Това универсално дистанционно е идеалният избор, ако желаете телевизорът или 
VCR/DVD устройството да притежава максимална функционалност с оптимално 
удобство. Формата за естествено прилягане гарантира комфортно управление!

Идеален заместител на вашето дистанционно
• Дистанционно "2 в 1" за вашия телевизор, видео или DVD плейър/рекордер.
• Готово за използване с апаратура на Philips

Изключително удобство
• Ергономичната форма позволява удобно управление
• Лесни за използване функции по групи
• Включени са батерии за бързо отваряне и работа

Бърза и лесна настройка
• Лесна настройка с бързо разпознаване на бутоните
• За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт



 Дистанционно управление "2 в 1"
Заменете двете отделни дистанционни 
управления с едно надеждно устройство, което 
ще управлява вашия телевизор и видеокасетофон 
или DVD, независимо от марката или модела.

Ергономичен дизайн
Гладката закръглена форма приляга перфектно на 
вашата ръка за естествена и балансирана работа. 
Освен това изглежда чудесно!

Бързо разпознаване на бутоните
Бързото разпознаване на бутоните помага бързо 
и лесно коригиране на бутони, които не работят 
след инсталиране на ново оборудване към 
дистанционното. Просто натиснете бутона за 5 
секунди, докато сочите с дистанционното към 
устройството, и след реагирането на 
устройството бутонът е коригиран.

Лесни за използване функции по групи
Удобно групираните функции ви дават 
възможност лесно да разпознавате 
необходимите ви бутони за управление на 
определено аудио/видео устройство. Всички 
функции на устройството са групирани в 
дистанционното. При това горната част на 
дистанционното е оформена от различни по цвят 
детайли (черни, сребристи, алуминиеви, ...), както 
и с различно обработена повърхност (в черно, в 
сребристо, матирана, гланцова, ...), за да може 
бързо да се различи кои бутони са обединени за 
управление на определено аудио/видео 
устройство.
SRU5120/53

Акценти
• Батерия: Да, батерия R03/AAA 1,5V • Тегло с опаковката: 0,129 кг
•

Удобство
• Поддържани устройства: Телевизори, DVD, 

VCR
• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст, Предишната програма, 
Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, 
информация

• Подобрения за телетекст: бърз текст
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 
движение (6), ShowView, VCR plus, Управление 
на менюто

• Стъпки за инсталиране: 2
• функция на бутона за копиране
• Поддръжка на езици: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/

RO/RU/SK/SV/UK
• Брой на бутоните: 42
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Устойчив на пръски

Аксесоари

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 1000
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца
• Брой на батериите: 2
• Тип батерия: AAA

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 44079 1
• Брой потребителски опаковки: 6
• Бруто тегло: 1,705 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 30,9 x 14,9 x 16,1 см
• Нето тегло: 0,696 кг
• Тегло с опаковката: 1,009 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 44079 4
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Залъгалка
• Начин на поставяне: Залъгалка
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,7 x 30,4 x 2,4 см
• Бруто тегло: 0,245 кг
• Нето тегло: 0,116 кг
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