
 

Philips
Yleiskaukosäädin

3 laitteen säädin (TV/DVD/STB)

SRU5130
Kaikki toiminnot samassa

Sopii yli 1000 merkille
Täydellinen yleiskaukosäädin, kun haluat käyttää kolmen laitteen kaikkia toimintoja 
mukavasti. Valittavana on kolme laitetta kuudesta. Käteen sopivalla kaukosäätimellä ohjaat 
laitteita helposti!

Erinomainen vanhan kaukosäätimen korvaaja
• Ohjaa jopa 3 laitetta 6:sta
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Ergonominen muoto – mukava käyttää ja käsitellä
• Helppokäyttöiset, ryhmitetyt toiminnot
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis

Nopea ja helppo asennus
• Nopea painikkeiden tunnistus nopeuttaa käyttöönottoa
• Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
• URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
 



 Ohjaa 3 laitetta 6:sta
Kaukosäätimellä jopa kolme kuudesta 
kotiviihdelaiteesta pysyy hallinnassa. Kaukosäätimen 
voi helposti ohjelmoida toimimaan lähes minkä 
tahansa valmistajan melkein kaikkien AV-laitteiden 
kanssa sisäisen IR-kooditietokannan ansiosta. Yhdellä 
kaukosäätimellä voit hallita kaikkia laitteitasi, eikä 
oikeaa säädintä tarvitse enää etsiä!

Nopea painikkeiden tunnistus
Nopea painikkeiden tunnistus helpottaa 
toimimattomien painikkeiden korjaamista, kun 
laitteet on määritetty kaukosäätimeen. Osoita 
kaukosäätimellä laitetta ja paina painiketta 
5 sekunnin ajan. Kun laite reagoi, painike on korjattu.

Ergonominen muotoilu
Pyöreä muoto sopii mukavasti käteen, käyttäminen 
on jouhevaa ja luonnollista – ja ohjain on todella 
tyylikkään näköinenkin!

Helppokäyttöiset, ryhmitetyt toiminnot
Ryhmitellyt toiminnot helpottavat niiden 
painikkeiden tunnistamista, joita tarvitaan tietyn AV-
laitteen ohjaamiseen. Laitteen kaikki toiminnot on 
ryhmitelty kaukosäätimessä yhteen. Kaukosäätimen 
yläosassa on erilaisia värillisiä alueita (musta, hopea, 
alumiini...) ja painikkeiden pintoja (musta, hopea, 
matta, kiiltävä...), joiden avulla tiettyä AV-laitetta 
ohjaavat painikkeet erottuvat nopeasti.
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Kohokohdat
• Taara: 0,129 kg
•

Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, DVD, 

Videonauhuri, JOHTO, SAT, DVB-T
• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 

Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, 
Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen 
hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-
painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, 
Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto

• Teksti-tv:n parannukset: Fast text
• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 

valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• Asennusvaiheet: 2
• kopiointipainike
• Kielituki: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Painikkeiden määrä: 42
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu
• SAT-/CBL-toiminnot: Kanavanvaihtopainike, 

Numeropainikkeet, Favourites (Suosikit), Opas, 
infotoiminto, Valikkojen hallinta, Tekstitoiminnot, 
Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys

Lisätarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1000
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta

Virta
• Paristojen kesto: 12 kk
• Akkujen määrä: 2
• Pariston malli: AAA

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Korkeus: 33 mm
• Pituus: 304 mm
• Leveys: 157 mm

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,578 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettopaino: 0,696 kg
• Taara: 0,882 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Kokonaispaino: 0,245 kg
• Nettopaino: 0,116 kg
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