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Pohodlí
• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televize, 

Videorekordér, DVD, SAT, Kabel
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, 

Hlasitost nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/
pohotovostní stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, 
vnější, Ovládání prostřednictvím nabídek, Řízení 
barev/jasu, Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro 
český teletext, Předchozí program, Časovač, 16:9, 
Průvodce, informace

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 

Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 
menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka

• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: ano
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/S/E
• Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P
• Počet tlačítek: 40

• Předprogramováno pro Philips: ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: ano

Příslušenství
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Napájení
• Životnost baterie: 12
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 148 x 28 x 

290 mm
• Rozměry obalu (š x h x v): 181 x 170 x 310 mm
• Složená: Jednotlivé blistry s kartonem vzadu
• Materiály: Recyklovaný PET A

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1100
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
•

Univerzální dálkové ovládání
Ovladač 4v1 pro TV, video, DVD a SAT  

Specifikace

Datum vydání 2007-12-07

Verze: 3.0

12 NC: 9082 100 03873
EAN: 87 10895 86546 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SRU5

Zvýrazn

Dálkové o
Místo mnoh
robustní ovl
přijímač či k
DVD, bez o

Předem n
Máte-li přís
dálkové ovl
Všechny klá
výrobků Phi

Odolnost
Pevný kryt o
rozlitými ná
minimálně 

Chromov
Elegantní p
vypadá a h
přístrojů.

Indikátor
Podle toho,
poznáte, ja

Indikace 
Budete věd

Automat
Vaše nové d
automatick
40/10

ění výro

vládání 4
a dálkovýc
adač pro te
abelový da
hledu na z

aprogram
troje značk
ádání použí
vesy jsou to
lips.

 proti vod
chrání přís
poji) a dok
jednoho me

ané prov
ovrchová úp
odí se k mo

 režimu z
 které světe
ký režim za

vybitých b
ět, kdy je tř

ické hled
álkové ovlá

y vyhledá n
v1
h ovládání můžete mít jeden 
levizor, videorekordér, satelitní 
tový terminál STB i přehrávač 
načku či model.

ováno pro Philips
y Philips, můžete univerzální 
t bez dalšího programování. 
tiž předem nastaveny na funkce 

ě a nárazům
troj před vodou (například před 
áže odolat nárazu z výšky 
tru na tvrdou zem.

edení
rava s chromováním dobře 
dernímu designu ostatních 

ařízení
lné kontrolky jsou rozsvíceny, 
řízení je momentálně aktivní.

aterií
eba dobít nebo vyměnit baterie.

ání značky
dání začne fungovat poté, co 

ejvhodnější kód vašeho zařízení.
bku

http://www.philips.com

