Philips
Telecomandă universală

4-în-1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

SRU540

Confort și comoditate
Telecomandă universală elegantă, care oferă funcţionalitate maximă pentru orice TV,
VCR, DVD, receiver de satelit sau receiver de cablu.
Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips
• Telecomandă 4-în-1 pentru TV, VCR, STB și player/recorder DVD.
Comoditate sporită
• Scăpaţi-o, udaţi-o și continuaţi să o utilizaţi!
• Finisaj atractiv cromat
• Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiţi bateriile.
• Un LED indică modul activ curent al dispozitivului
Configurare rapidă și ușoară
• Baterii incluse pentru utilizare imediată
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC
• Caută automat marca echipamentului dvs.
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat
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Telecomandă universală

4-în-1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

Specificaţii

Caracteristici principale produs

Comoditate

• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT,
Cablu
• 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 VCR: Taste de comandă (6), Showview,
VCR plus, Control meniu
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu
sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• 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/F/D/NL/S/E
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/
FIN/I/E/P
• Număr de taste: 40
• Preprogramat pentru Philips

• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

Accesorii

• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Telecomandă 4-in-1
Înlocuiţi o masă plină de telecomenzi cu o singură
telecomandă pentru TV, VCR, receiver de satelit (sau settop box (STB) pentru cablu) și DVD, indiferent de marcă
sau model.

Alimentare

Pre-programată pentru Philips
Dacă aveţi echipamente Philips, puteţi utiliza
telecomanda universală fără a o programa, deoarece
toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Dimensiuni

Rezistentă la stropi de apă și la șoc
Carcasa solidă face ca telecomanda să nu se defecteze
chiar dacă este stropită sau scăpată de la o înălţime de
peste un metru pe o podea dură.

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

Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 148 x 28 x 290 mm
Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 181 x 170 x 310 mm
Pliat: Blister/Carton spate unic
Materiale: PET A reciclat

Funcţie infraroșu
•
•
•
•
•
•

Distanţă de operare: 7 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

•

Finisaj cromat
Finisaj cromat, elegant, în armonie cu designul de ultimă
oră.
Indicator de mod pentru dispozitiv
LED-uri de dimensiuni mici oferă informaţii despre modul
care este activ în prezent.
Indicator "Baterie descărcată"
Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau
înlocuite bateriile.
Căutare automată a mărcii
Punerea în funcţiune a noii dvs. telecomenzi este o simplă
problemă de căutare automată a codului compatibil
pentru echipamentul dvs.
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