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Evrensel uzaktan kumanda

7/10 cihaz

SRU5170
LCD ekran yoluyla kurulum

1000'in üstünde markayla uyumlu
Yeni SRU5170 ile cihaz kurulumu daha kolay ve daha hızlı! Kılavuz bilgileri içeren LCD 
ekran ve basitleştirilmiş hızlı başlangıç kılavuzu sayesinde uzaktan kumandanızı çok çabuk 
kurabilirsiniz!

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
• 10 içinden 7'ye kadar cihazı kontrol eder
• Bașka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Hızlı ve basit kurulum
• Hızlı kurulum için basitleștirilmiș hızlı bașlangıç kılavuzu
• Bașka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

Büyük kullanım kolaylığı
• Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım
• Kullanımı kolay gruplanmıș fonksiyonlar
• Karanlıkta kolaylık için arkadan ıșıklandırmalı LCD ekran
• Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir
• Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir



 Arkadan ıșıklandırmalı ekran
Arkadan ıșıklandırma, karanlıkta kullanım için 
LCD ekranın veya tuș takımının aydınlanmasını 
sağlayan bir özelliktir. Arkadan ıșıklandırmanın 
en yaygın iki türü LED ve elektroıșıma (EL) 
teknolojileridir. LED'le aydınlatılan uzaktan 
kumandalar, çoğunlukla parlak ama düzensiz 
yeșil veya mavi bir ıșık yayar, EL panellerse 
düzenli mavi, beyaz veya yeșil tonlardadır.

Pil zayıf gösterimi
Pillerin ne zaman yeniden șarj edileceğini veya 
değiștirileceğini zamanında bilmek için.

Basitleștirilmiș hızlı bașlangıç kılav.
Basitleștirilmiș hızlı bașlangıç kılavuzu, evrensel 
uzaktan kumanda kurulumuna yardımcı olur. 3 

ya da 4 rakamlı kodlar yazmak yerine, kurulum 
sırasında size kılavuzluk edecek bir LCD ekran 
kumandaya dahil edilmiștir. Ayrıca, hızlı 
bașlangıç kılavuzu, hızlı kurulum için LCD 
ekrana ek bilgiler getirir.

Öğrenme özelliği
Öğrenme ișlevi, bir uzaktan kumandanın daha 
sonra kullanmak için bașka bir uzaktan 
kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve 
depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleșik 
veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan 
kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan 
öğrenilebilir

7'si 1 arada ev eğlence kumandası
7'si 1 arada evrensel uzaktan kumanda ile 
hemen hemen her markadan 7 adete kadar ses/
video cihazını programlayabilir ve 
çalıștırabilirsiniz. Uzaktan kumandada, çoğu ev 
eğlence sistemi markasının IR kodları 
bulunmaktadır. Bu uzaktan kumanda sayesinde, 
bütün uzaktan kumandalarınızı tek bir kontrol 
cihazı ile değiștirebilirsiniz.

Bașka fonksiyonlar ekleyin
Gelișmiș fonksiyon ekleme ve etiketleme 
yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve 
daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir 
fonksiyondan yoksun kalmazsınız.
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Kullanılabilirlik
• Desteklenen cihazlar: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO, CD/MD, ALICI, AMP, PC
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi 

yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam 
tușları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/
Parlaklık kontrolü, Teletext tușları, Hızlı metin 
tușları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, 
Kılavuz, bilgi

• Teletekst geliștirmeleri: Hızlı metin
• DVD fonksiyonları: Aktarma tușları, Sistem menü 

kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tușları
• VCR fonksiyonları: Aktarma tușları (6), Showview, 

VCR plus, Menü kontrolü
• SAT/CBL fonksiyonları: Rakam tușları, Menü 

kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin 
fonksiyonları

• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Kurulum adımları: 2
• Tuș kopyalama fonksiyonu
• Dil desteği: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Tuș sayısı: 40
• Philips için önceden programlanmıștır
• Yasal onaylar: CE İșareti
• Sıçramaya dayanıklı

Aksesuarlar
• Pil: Evet, 1,5V Pil R03/AAA

Kızılötesi Özellikleri
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde
• Tașıyıcı frekans aralığı: 24 - 55 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece
• Çalıșma mesafesi: 33 ft (10 m)
• IR kodlarını öğrenme
• Öğrenme frekans aralığı: 20 kHz - 70 kHz ve 455 

kHz

Güç
• Pil ömrü: 12 Ay
• Pil sayısı: 2
• Pil tipi: AAA

Dıș Karton
• Miktar: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Yükseklik: 172 mm
• Uzunluk: 312 mm
• Genișlik: 151 mm

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Yükseklik: 33 mm
• Uzunluk: 304 mm
• Genișlik: 157 mm
•
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