
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

6 az 1-ben

SRU7060
Házi szórakoztatórendszer vezérlése

Több, mint 1200 márkával kompatibilis
A meghökkentően sokoldalú univerzális távvezérlő fejlett technológiájának köszönhetően 
teljes házi szórakoztatórendszerét egyetlen, divatos kialakítású egység segítségével 
vezérelheti.

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
• 6 az 1-ben TV, VCR, STB, DVD, CD és AMP távvezérlő.
• Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
• Készen áll a Philips készülékekhez

Nagy megbízhatóság
• Szembetűnő, krómmal borított kivitel
• A kezelői felület világítani kezd, ha az eszközt felveszi.
• Több eszköz kezelése egyetlen érintéssel

Könnyen üzembe helyezhető
• Automatikusan megkeresi az eszköz márkáját
• Kódbevitel a távvezérlő közvetlen beállításához
• Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
• URC támogatás a kijelölt weboldalon



 Taníthatóság
A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő 
képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő 
által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a 
beépített adatbázisban, bármikor betanítható az 
eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

Krómbevonatú kivitel
Stílusos króm kivitel amely jól néz ki és megfelel a 
legújabb eszközök kivitelének is.

Automatikus háttérvilágítás
Nem kell többé gombokat keresnie a sötétben, csak 
felveszi a távirányítót, és a gombok (vagy az LCD 
kijelző) automatikusan kigyulladnak.

egygombos kezelés
Az egygombos kezelés több parancs végrehajtását 
teszi lehetővé egyetlen gombnyomással, makró 
segítségével. A makró több előre programozott 
parancsot rendel egy gombhoz, így egy egész 
parancssorozat kiadásához is elegendő egyetlen 
gombnyomás.

Automatikus márkakeresés
Az új távvezérlőjét legegyszerűbben úgy bírhatja 
munkára, hogy engedi őt automatikusan megkeresni 
az eszköze számára legmegfelelőbb kódot.

Közvetlen kódbevitel
Ha a távvezérlő nem találja meg automatikusan az 
eszköz márkáját, manuálisan is beviheti azt a 
használati utasításhoz mellékelt átfogó listán található 
számkód segítségével.
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Fénypontok
• elem: Igen, 1,5 V AA LR6 elem
Kényelem
• Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 
menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok

• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, 
Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók

• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 
funkció, VCR plus, Menüvezérlés

• Háttérvilágítás: Van
• Háttérfény színe: Piros
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• gombfunkciók másolása: Van
• Telepítési lépések: 2
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Gombok száma: 39
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos: Van
• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• Billentés: Billentésérzékelő
• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés

Tartozékok

Infravörös képességek
• IR-kódok tanulása: Van
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 300
• Vivőfrekvencia-tartomány: 28 - 70 kHz
• Átviteli szög: 90 fok
• Tanulási frekvenciatartomány: 30 - 60 kHz
• Működési távolság: 33 láb (10 m)

Kapcsoló
• Elem élettartama: 12 hónap
• Akku típusa: AA / LR6 alkáli
• Akkumulátorok száma: 2

Külső kartondoboz
• Hosszúság: 354 mm
• Szélesség: 121 mm
• Magasság: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Mennyiség: 3

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Hosszúság: 338 mm
• Magasság: 45 mm
• Szélesség: 155 mm
•
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