
 

 

Philips
Telecomando universal

7 em cada 10 dispositivos

SRU5170
Configuração assistida através do visor LCD
Funciona com mais de 1000 marcas
Os seus dispositivos são instalados de forma mais fácil e rápida com o novo SRU5170! A 
combinação entre um visor LCD com informação de assistência e um manual de início 
rápido simplificado garantem uma configuração rápida do seu telecomando!

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Controle até 7 dispositivos numa selecção máxima de 10
• Adicione e identifique facilmente funcionalidades extra
• Pronto a utilizar com equipamento Philips

Configuração rápida e fácil
• Manual de início rápido simplificado para configuração assistida rápida
• Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado

Grande comodidade
• O formato ergonómico permite um controlo confortável
• Funções agrupadas fáceis de utilizar
• Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro
• O indicador de pilha fraca mostra quando se devem mudar as pilhas
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar



 Ecrã retroiluminado
A retroiluminação é uma função que ilumina o 
ecrã LCD ou o teclado numérico, para 
utilização no escuro. Os dois tipos mais 
comuns de retroiluminação são a 
retroiluminação por LED e a 
electroluminescente (EL). Telecomandos 
retroiluminados com LEDs são tipicamente 
brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou 
verde, enquanto que os painéis EL são suaves, 
com tons azuis, brancos e verdes.

Indicador de pilha fraca
Para saber atempadamente que está a chegar o 
momento de recarregar ou substituir as pilhas.

Manual de início rápido simplificado
O manual de início rápido proporciona 
assistência na configuração de um 

telecomando universal. Em vez de digitar 
códigos de 3 ou 4 dígitos, está incorporado um 
ecrã LCD no telecomando para o orientar no 
processo de configuração. Adicionalmente, o 
manual de início rápido proporciona 
informação extra ao conteúdo que é 
apresentado no ecrã LCD para uma 
configuração rápida.

Funcionalidade de aprendizagem
A funcionalidade de aprendizagem diz respeito 
ao processo pelo qual o telecomando capra e 
armazena sinais infra-vermelhos para serem 
usados posteriormente. Quandos os códigos 
de dispositivos não fazem parte da base de 
dados incorporada, podem ser retirados do 
comando original, ao apontar para ele.

Telecomando 7 em 1: sist 
entretenimento
O telecomando universal 7 em 1 permite-lhe 
programar e trabalhar com até 7 dispositivos 
de áudio/vídeo de praticamente qualquer 
marca. O telecomando possui os códigos IV de 
todos os tipos de dispositivos de 
entretenimento em casa de praticamente 
todas as marcas. Com apenas este 
telecomando pode substituir a sua colecção de 
telecomandos por um único controlador.

Adicione funcionalidades extra
A forma melhorada das funções de adição e 
identificação torna mais fácil e rápida a forma 
de adicionar funcionalidades extra. Agora já vai 
poder utilizar todas as funções.
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Comodidade
• Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD, 

SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP, PC
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto 
rápidas, Programa anterior, Adormecer/
temporizador, 16:9, Guia, informação

• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 

menu do sistema, Controlo do menu de disco, 
Teclas de dígitos

• Funções do videogravador: Teclas de transporte 
(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

• Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de 
menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de 
texto

• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Etapas de instalação: 2
• Função da tecla copiar
• Suporte de linguagem: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 40
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos

Acessórios
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 1100

• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau
• Conhecer os código IV
• Conhecer os limites de frequência: 20 kHz a 70 

kHz e 455 kHz

Alimentação
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Número de pilhas: 2
• Tipo de bateria: AAA

Embalagem exterior
• Quantidade: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Altura: 172 mm
• Comprimento: 312 mm
• Largura: 151 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Comprimento: 304 mm
• Altura: 33 mm
• Largura: 157 mm

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,5 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 31 x 18 x 17 cm
• Peso líquido: 0,96 kg
• Tara: 0,54 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,7 x 30,4 x 3,3 cm
• Peso bruto: .26 kg
• Peso líquido: 0,16 kg
• Tara: 0,1 kg
•
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