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 telepítése egyszerűbb és gyorsabb az SRU5150 készülékkel. Az utasításokat 

ijelző és a könnyen áttekinthető gyors áttekintő útmutató garantálja, hogy a 

eállítása percek alatt elvégezhető.

len vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
 1-ben távvezérlő audio- és videoeszközökhöz
xtra funkciók hozzáadása és elnevezése pofonegyszerű
en áll a Philips készülékekhez

 és könnyű beállítás
zerűsített gyors áttekintő útmutató az irányított telepítéshez
yelmes IR tanítás másik távvezérlőről
 támogatás a kijelölt weboldalon

megbízhatóság
rgonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
nyen használható csoportosított funkciók
CD-képernyő háttérvilágítással rendelkezik, így sötétben jól látható
lacsony t. szint jelzése akkor látható, ha tölteni kell az elemeket
ekkel ellátva az azonnali használathoz
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Kényelem
• Univerzális IR-adatbázis: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, 
AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, 
Számgombok

• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 
funkció, VCR plus, Menüvezérlés

• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, 
Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók

• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Gombok száma: 40
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

Tartozékok
• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1100
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok
• IR-kódok tanulása
• Tanulási frekvenciatartomány: 20 kHz – 70 kHz és 

455 kHz

Feszültség
• Elem élettartama: 12 hónap
• Elemek száma: 2
• Akku típusa: AAA

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Magasság: 172 mm
• Hosszúság: 312 mm
• Szélesség: 151 mm

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Hosszúság: 304 mm
• Magasság: 33 mm
• Szélesség: 157 mm
•
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ktrolumineszcens (EL) világítás. A 
vvezérlők rendszerint fényesek, 
y zöld színűek, míg az EL panelek 
r vagy zöld árnyalatúak.

ültség kijelzése
ssa, mikor esedékes az elemcsere 
eltöltése.

rs áttekintő útmutató
 áttekintő útmutató segíti az 
zembe helyezését. Három- vagy 
a helyett a távvezérlőbe LCD-
, amely irányítja a telepítés 
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