
 

 

Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

3 σε 1 για TV/DVD/STB

SRU5130
Πλήρως λειτουργική αντικατάσταση

Συμβατό με περισσότερες από 1.000 μάρκες
Αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης είναι η τέλεια επιλογή εάν θέλετε να συνδυάσετε 
βέλτιστη λειτουργικότητα, επιλέγοντας 3 από τις 6 προτεινόμενες συσκευές, με μέγιστη 
ευκολία. Το σχήμα του εφαρμόζει φυσικά στο χέρι σας, εξασφαλίζοντας άνετο έλεγχο!

Ιδανικός αντικαταστάτης του παλιού τηλεχειριστηρίου
• Ελέγξτε έως και 3 συσκευές από σύνολο 6 συσκευών
• Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips

Μεγάλη άνεση
• Εργονομικό σχέδιο που παρέχει άνετο έλεγχο
• Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες
• Οι μπαταρίες συμπεριλαμβάνονται για ξετυλίξετε και να κάνετε ζάπινγκ

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση
• Εύκολη εγκατάσταση με γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων
• Για ερωτήσεις και βοήθεια καλέστε τη γραμμή υπηρεσίας URC
• Ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης URC μέσω αποκλειστικής τοποθεσίας web



 Τηλεχειριστήριο για 3 από τις 6 
προτεινόμενες συσκευές
Ο ελεγκτής σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε 
έως και 3 συσκευές από σύνολο 6 συσκευών 
οικιακής ψυχαγωγίας με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. 
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί 
εύκολα για τον έλεγχο σχεδόν κάθε τύπου 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού κάθε μάρκας 
χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη βάση 
δεδομένων κωδικών IR. Με ένα μόνο 
τηλεχειριστήριο για όλες τις συσκευές σας δεν 
χρειάζεται να ψάχνετε συνεχώς για το σωστό 
τηλεχειριστήριο!

Γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων
Η γρήγορη αναγνώριση πλήκτρων σάς βοηθά να 
διορθώσετε εύκολα και γρήγορα τα πλήκτρα που 
δεν λειτουργούν σωστά μετά την εγκατάσταση 
της μάρκας του εξοπλισμού σας στο 
τηλεχειριστήριο. Απλά πατήστε το πλήκτρο για 5 
δευτ. στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς τη 
συσκευή. Όταν η συσκευή ανταποκριθεί, έχει 
ολοκληρωθεί η ρύθμιση του πλήκτρου.

Εργονομικός σχεδιασμός
Το ομαλό, καμπύλο σχήμα του ταιριάζει απόλυτα 
στο χέρι σας για φυσικό, ισορροπημένο χειρισμό. 
Ακόμα, διαθέτει ωραία εμφάνιση!

Εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες
Οι εύχρηστες ομαδοποιημένες λειτουργίες σάς 
επιτρέπουν εύκολο προσδιορισμό των κουμπιών 
που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο 
μιας συγκεκριμένης συσκευής ήχου/εικόνας. Όλες 
οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες 
στο τηλεχειριστήριο. Επιπλέον, το πάνω μέρος 
του τηλεχειριστηρίου χωρίζεται σε τμήματα με 
διαφορετικά χρώματα (μαύρο, ασημί, μεταλλικό, 
...) και διαθέτει διαφορετικά φινιρίσματα πλήκτρων 
(μαύρο, ασημί, ματ, γυαλιστερό, ...) για γρήγορο 
προσδιορισμό των πλήκτρων που ανήκουν στην 
ίδια ομάδα και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
μιας συγκεκριμένης συσκευής ήχου/εικόνας.
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Χαρακτηριστικά
• Απόσταση λειτουργίας: 10 m (33 πόδια) • Καθαρό απόβαρο: 0,129 κ.
•

Ευκολία
• Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: 
Τηλεόραση, DVD, VCR, ΚΑΛΩΔΙΟ, SAT, DVB-T

• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος 
χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, 
Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο 
πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./
χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες

• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος 
μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, 
Αριθμητικά πλήκτρα

• Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), 
ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού

• Βήματα εγκατάστασης: 2
• Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Αριθμός πλήκτρων: 42
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)
• Λειτουργίες SAT/CBL: Κανάλι επάνω/κάτω, 
Αριθμητικά πλήκτρα, Favourites (Αγαπημένα), 
Οδηγός, πληροφορίες, Έλεγχος μενού, 
Λειτουργίες κειμένου, Αύξηση/μείωση έντασης, 
σίγαση

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: Ναι, μπαταρία 1,5 V R03/AAA

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων

• LED εκπομπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1000
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 24 - 55 kHz
• Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός

Ρεύμα
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες
• Αριθμός μπαταριών: 2
• Τύπος μπαταριών: AAA

Δεδομένα συσκευασίας
• 12NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Ύψος: 33 χιλ.
• Μήκος: 304 χιλ.
• Πλάτος: 157 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 39679 4
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 1,578 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

30,3 x 15 x 17,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,696 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,882 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 37690 1
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

15,7 x 30,4 x 3,4 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,245 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,116 κ.
Ημερομηνία έκδοσης 
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