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SRU5170
Ohjattu asennus LCD-näytössä

Sopii yli 1000 merkille
Laitteiden asennus on helppoa ja nopeaa uudella SRU5170-kaukosäätimellä! 
Kaukosäätimen asentaminen sujuu hetkessä LCD-näytön ohjeiden ja pikaoppaan avulla.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin
• Ohjaa jopa seitsemää laitetta kymmenestä
• Lisätoimintojen lisääminen ja nimeäminen on helppoa
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Nopea ja helppo asennus
• Helpompi pikaopas nopeuttaa asennusta
• Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
• URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Ergonominen muoto – mukava käyttää ja käsitellä
• Helppokäyttöiset, ryhmitetyt toiminnot
• LCD-näytön taustavalo on miellyttävä silmille pimeässä
• Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis



 Taustavalaistu näyttö
Taustavalo helpottaa nestekidenäytön tai 
numeronäppäimistön käyttöä pimeässä. 
Tavallisimmat taustavalaisutavat ovat LED-valo 
ja elektroluminesenssi (EL). LED-valaistun 
kaukosäätimen valo on yleensä keltainen tai 
vihreä, ja se palaa kirkkaasti mutta hieman 
epätasaisesti. EL-paneelin valaistus on 
puolestaan tasaisen sininen, valkoinen tai 
vihreä.

Alhaisen latauksen ilmaisin
Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristot 
vaihdettava.

Helpompi pikaopas
Helpompi pikaopas auttaa yleiskaukosäätimen 
käyttöönotossa. 3- tai 4-numeroisten koodien 
näpyttelyn sijaan kaukosäätimen LCD-näyttö 
ohjaa asennusta. Pikaoppaassa on myös LCD-
näytön tietoja tukevia lisätietoja.

Oppimistoiminnot
Oppimistoiminnolla tarkoitetaan sitä, että 
kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen 
infrapunasignaalit myöhempää käyttöä varten. 
Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu 
käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan 
selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä 
yksinkertaisesti osoittamalla laitetta 
kaukosäätimellä.

Seitsemän viihdelaitteen kaukosäädin
Seitsemän laitteen yleiskaukosäätimellä voi 
ohjelmoida ja käyttää jopa seitsemää laitetta 
merkistä riippumatta. Kaukosäätimessä on 
monenlaisten viihdelaitteiden infrapunakoodit 
merkistä riippumatta. Tämä yksi kaukosäädin 
korvaa siis kätevästi kaikkien laitteiden 
kaukosäätimet.

Lisää toimintoja
Parannettu toimintojen lisääminen ja 
nimeäminen helpottaa ja nopeuttaa 
toimintojen lisäämistä. Ei enää puuttuvia 
toimintoja.
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Käytön mukavuus
• Tuetut laitteet: TV, Videonauhuri, DVD, SAT, 

JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin, PC
• 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

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites 
(Suosikit), Tekstitoiminnot

• Helppo asennus: Automaattinen haku
• Asennusvaiheet: 2
• kopiointipainike
• Tuetut kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Painikkeiden määrä: 40
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu

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

Infrapunaominaisuudet
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1 100
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Kopioinnin taajuusalue: 20 kHz - 70 kHz ja 455 kHz

Virta
• Akkujen kesto: 12 kk
• Akkujen määrä: 2
• Paristotyyppi: AAA

Ulompi pakkaus
• Määrä: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Korkeus: 172 mm
• Pituus: 312 mm
• Leveys: 151 mm

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Korkeus: 33 mm
• Pituus: 304 mm
• Leveys: 157 mm
•
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