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SRU7060
Kotiteatterin kaukosäädin

Sopii yli 1200 merkille
Tämän ainutlaatuisen ja tyylikkään yleiskaukosäätimen erinomaisen tekniikan ansiosta voit 
ohjata koko kotiteatterijärjestelmää.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin
• 6 laitteen kaukosäädin: TV, videot, STB, DVD, CD ja vahvistin.
• Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Tyylikäs kromiviimeistely
• Käyttöliittymä valaistaan, kun käyttäjä nostaa kaukosäätimen
• Useiden laitteiden käyttö yhdellä painalluksella

Helppo ottaa käyttöön
• Laitemerkkien automaattinen haku
• Kaukosäätimen määritys suoraan syöttämällä koodi
• Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
• URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
 



 Oppimistoiminnot
Oppimistoiminnolla tarkoitetaan sitä, että 
kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen 
infrapunasignaalit myöhempää käyttöä varten. Jos 
laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen 
tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä 
kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta 
kaukosäätimellä.

Kromiviimeistely
Tyylikäs kromiviimeistelty kaukosäädin ei kalpene 
nykypäivän laitteiden rinnalla.

Automaattinen taustavalo
Painikkeita ei enää tarvitse arvailla pimeässä. Kun 
käyttäjä nostaa kaukosäätimen käteensä, 
painikkeiden (tai nestekidenäytön) valo syttyy 
automaattisesti.

Vaivaton käyttö yhdellä painikkeella

Helppo yhden painalluksen tekniikka mahdollistaa 
makrojen käyttämisen painikkeella useiden 
komentojen toteuttamisen. Makro yhdistää useita 
esiohjelmoituja komentoja yhteen painikkeeseen, 
joten pääset yhdellä painalluksella käyttämään useita 
eri toimintoja.

Automaattinen laitemerkkien haku
Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on 
vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan 
automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

Suora koodin syöttö
Jos kaukosäätimesi ei tunnista laitemerkkiäsi 
automaattisesti, voit syöttää laitteeseen 
manuaalisesti käyttöohjeissa olevasta laiteluettelosta 
löytämäsi koodin.
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Kohokohdat
• Helppo asennus: Automaattinen haku • Leveys: 155 mm
•

Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, 

DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, 
vahvistin

• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 
Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, 
Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen 
hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-
painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, 
Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto

• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 
valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet

• SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, 
Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites 
(Suosikit), Tekstitoiminnot

• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 
Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta

• Taustavalo
• Taustaväri: Punainen
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Kätevä järjestelmäasetus
• kopiointipainike
• Asennusvaiheet: 2
• Kielituki: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Painikkeiden määrä: 39
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu
• Teksti-tv:n parannukset: Fast text
• Kallistuma: Kallistussensori

Lisätarvikkeet
• Akku: Kyllä, 1,5 V:n AA LR6 -paristo

Infrapunaominaisuudet
• Infrapunakoodien oppimistoiminto
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
• Kantoaaltotaajuusalue: 28 - 70 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta
• Kopioinnin taajuusalue: 30 - 60 kHz
• Käyttöetäisyys: 10 m

Virta
• Paristojen kesto: 12 kk
• Pariston malli: AA/LR6 (alkali)
• Akkujen määrä: 2

Ulompi pakkaus
• Pituus: 354 mm
• Leveys: 121 mm
• Korkeus: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Määrä: 3

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Pituus: 338 mm
• Korkeus: 45 mm
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