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Configurare îndrumată prin intermediul ecranului LCD
Funcţionează cu peste 1000 de mărci
Dispozitivele dvs. sunt mai uşor şi mai rapid de instalat cu ajutorul noii telecomenzi 
SRU5170! Combinaţia dintre un ecran LCD cu informaţii de îndrumare şi un ghid de 
iniţiere simplificat, asigură configurarea corectă a telecomenzii dvs. într-o clipă!

Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Controlează până la 7 dispozitive dintr-o selecţie de 10
• Adăugaţi și etichetaţi cu ușurinţă mai multe funcţionalităţi
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Configurare rapidă și ușoară
• Ghid de iniţiere rapidă simplificat pentru o configurare rapidă, îndrumată
• Învăţare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat

Comoditate sporită
• Designul ergonomic vă permite un control total
• Funcţii grupate, ușor de utilizat
• Ecranul LCD cu fundal iluminat poate fi utilizat cu ușurinţă pe întuneric
• Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiţi bateriile.
• Baterii incluse pentru utilizare imediată



 Iluminare din spate pentru ecran
Iluminarea din spate este o caracteristică a 
ecranului LCD sau a tastaturii, pentru utilizare 
pe întuneric. Cele mai obișnuite tipuri de 
iluminare se bazează pe LED-uri și 
electroluminiscenţă (EL). Telecomenzile cu 
iluminare cu LED-uri sunt, de obicei, 
strălucitoare, în nuanţe de galben și verde 
neuniforme, în timp ce panourile EL iluminează 
uniform în nuanţe de albastru, alb sau verde.

Indicator "Baterie descărcată"
Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate 
sau înlocuite bateriile.

Ghid de iniţiere rapidă simplificat
Ghidul de iniţiere rapidă simplificat oferă 
asistenţă pentru configurarea unei 

telecomenzi. În loc să tastaţi coduri formate 
din 3 sau 4 cifre, un ecran LCD este încorporat 
în telecomandă pentru a vă ghida prin procesul 
de configurare. În plus, ghidul de iniţiere rapidă 
furnizează informaţii suplimentare faţă de cele 
afișate pe ecranul LCD pentru o configurare 
mai rapidă.

Funcţie de învăţare
Funcţia de învăţare se referă la procesul prin 
care o telecomandă captează și memorează 
semnalele IR de la alte telecomenzi, pentru a le 
utiliza ulterior. În cazul în care codurile 
dispozitivului nu sunt incluse în baza de date 
încorporată, acestea pot fi aflate întotdeauna 
de la telecomanda originală printr-o simplă 
îndreptare spre aceasta.

Telecomandă 7-în-1 pentru divertisment
Telecomanda 7in1 universală vă permite să 
programaţi și să manipulaţi până la 7 
echipamente audio/video de la aproape orice 
firmă. Telecomanda conţine codurile IR a unei 
game largi de echipamente de divertisment de 
la aproape orice firmă. Cu această 
telecomandă unică puteţi înlocui toate 
telecomenzile din casă.

Adăugaţi mai multe funcţionalităţi
Modalitatea îmbunătăţită de adăugare și 
etichetare a funcţiilor face mai ușoară și mai 
rapidă adăugarea funcţionalităţilor noi. Astfel, 
nu veţi mai duce lipsă e funcţii.
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Comoditate
• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator, PC
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, 
informaţii

• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• Funcţii VCR: Taste de comandă (6), Showview, 

VCR plus, Control meniu
• Funcţii SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, 

Ghid, informaţii, Preferinţe, Funcţii text
• Ușor de instalat: Căutare automată
• Pași instalare: 2
• copiere funcţie tastă
• Limbi: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Număr de taste: 40
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

Accesorii
• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1100
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

• Reţinere coduri IR
• Reţinere interval de frecvenţe: 20 kHz - 70 kHz și 

455 kHz

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Număr de baterii: 2
• Tip baterie: AAA

Cutie exterioară
• Cantitate: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Înălţime: 172 mm
• Lungime: 312 mm
• Lăţime: 151 mm

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Lungime: 304 mm
• Înălţime: 33 mm
• Lăţime: 157 mm

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,5 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31 x 18 x 17 cm
• Greutate netă: .96 kg
• Greutate proprie: 0,54 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,7 x 30,4 x 3,3 cm
• Greutate brută: .26 kg
• Greutate netă: 0,16 kg
• Greutate proprie: 0,1 kg
•
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