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SRU7060
Управление на домашните развлечения

Работи с над 1200 модела
Превъзходната технология на това удивително универсално дистанционно ви дава 
възможността да управлявате целия си център за домашни развлечения от едно 
устройство със стилен дизайн.

Общо управление на повечето устройства и марки
• Дистанционно "6 в 1" за вашия телевизор, VCR, STB, DVD, CD и AMP.
• Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
• Готово за използване с апаратура на Philips

Изключително удобство
• Атрактивно хромово покритие
• Потребителският интерфейс се осветява, когато вдигнете устройството
• Управление на няколко устройства с едно докосване на бутон

Лесно инсталиране
• Автоматично търси марката на вашето оборудване
• Въвеждане на код за директна настройка на дистанционното управление
• За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт



 Функции на обучение
Функциите на обучение се отнасят за процес, 
чрез който дистанционното управление улавя и 
съхранява инфрачервени сигнали от други 
дистанционни управления за по-нататъшна 
употреба. Когато кодовете на устройство не са 
включени в собствената база данни, те могат 
винаги да се "научат" от оригиналното 
дистанционно управление, просто чрез 
посочване към него.

Хромиран дизайн
Стилно хромово покритие, което изглежда 
добре и допълва съвременния дизайн на 
апаратурата.

Автоматично задно осветление
Край на търсенето на бутони на тъмно, защото 
когато вдигнете дистанционното управление, 
бутоните или LCD дисплеят) автоматично 
светват.

Удобство с едно докосване
Удобството на единичното натискане ви 
позволява да изпълнявате много команди с едно 
натискане на бутон посредством макрос. 
Макросът съчетава набор от предварително 
програмирани команди в един бутон. Затова е 
необходимо само едно натискане на бутон за 
изпълняване на поредица от функции.

Авто търсене на марка
Да започнете работа с новото си дистанционно 
управление означава просто да го накарате да 
търси автоматично най-подходящия код за 
вашата апаратура.

Директно въвеждане на код
Ако дистанционното управление не намери 
автоматично марката на вашата апаратура, винаги 
можете да въведете ръчно цифрения й код от 
пълния списък, приложен към указанията за 
употреба.
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Акценти
• Подобрения за телетекст: бърз текст •
Удобство
• Поддържани устройства: Телевизори, VCR, 

DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, 
усилвател

• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст, Предишната програма, 
Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, 
информация

• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 
клавиши, Управление на менюто, Ръководство, 
информация, Предпочитани, Функции за текст

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 
движение (6), ShowView, VCR plus, Управление 
на менюто

• Фоново осветление
• Цвят на фоновото осветление: Червено
• Предварително програмиран за Philips
• Опростена настройка на системата
• функция на бутона за копиране
• Стъпки за инсталиране: 2
• Поддръжка на езици: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P
• Брой на бутоните: 39
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Устойчив на пръски

• Наклон: Сензор за наклона
• Лесно инсталиране: Автоматично търсене

Аксесоари
• Батерия: Да, батерия AA LR6 1,5V

Възможности за инфрачервена връзка
• Научаване на IR кодове
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 300
• Диапазон на носещата честота: 28 - 70 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус
• Честотен обхват за обучение: 30 - 60 kHz
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца
• Тип батерия: AA / LR6 алкална
• Брой на батериите: 2

Външен кашон
• Дължина: 354 мм
• Ширина: 121 мм
• Височина: 177 мм
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Количество: 3

Данни за опаковката
• 12NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Дължина: 338 мм
• Височина: 45 мм
• Ширина: 155 мм
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