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SRU7060
Controlo do entretenimento em casa

Funciona com mais de 1200 marcas
A tecnologia de superioridade neste extraordinário telecomando universal permite-lhe 
controlar todo o seu centro de entretenimento em casa a partir de uma unidade com 
design elegante.

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Telecomando 6-em-1 para televisor, videogravador, STB, DVD, CD e AMP.
• Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
• Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade
• Acabamento atractivo banhado a crómio
• A interface do utilizador acende-se quando pega no dispositivo
• Controle vários dispositivos com um só toque

Configuração fácil
• Procura automaticamente a marca do seu equipamento
• Entrada de código para configuração directa do seu telecomando
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado



 Funcionalidade de aprendizagem
A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao 
processo pelo qual o telecomando capra e armazena 
sinais infra-vermelhos para serem usados 
posteriormente. Quandos os códigos de dispositivos 
não fazem parte da base de dados incorporada, 
podem ser retirados do comando original, ao 
apontar para ele.

Design banhado a crómio
Elegante e bonito acabamento a crómio que 
complementa o design dos mais recentes 
equipamentos.

Retroiluminação automática
Já não é preciso procurar os botões no escuro 
porque, quando pega no telecomando, as teclas (ou 
o visor LCD) acendem-se automaticamente.

Prático: com um só toque
O controlo de um só toque permite-lhe efectuar 
vários comandos premindo um botão, através de 
uma macro. Uma macro combina um conjunto de 
comandos pré-programados num único botão. Por 
isso, um só botão é suficiente para executar várias 
funções.

Procura automática de marcas
Para que o novo telecomando funcione, basta 
programá-lo para procurar automaticamente o 
código mais adequado ao seu equipamento.

Entrada de código directo
Se o telecomando não localizar de imediato a marca 
do seu equipamento, introduza manualmente o 
código de dígitos da lista abrangente indicada nas 
instruções de utilização.
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Destaques
• Facilidade de Instalação: Procura automática •
Comodidade
• Dispositivos suportados: TV, videogravador, DVD, 

SAT, CABO, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de teletexto, Teclas de texto 
rápidas, Programa anterior, Adormecer/
temporizador, 16:9, Guia, informação

• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 
menu do sistema, Controlo do menu de disco, 
Teclas de dígitos

• Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de 
menus, Guia, informação, Favoritos, Funções de 
texto

• Funções do videogravador: Teclas de transporte 
(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Vermelho
• Pré-programado para Philips
• Simple system set-up™
• Função da tecla copiar
• Etapas de instalação: 2
• Suporte de linguagem: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/

E/P
• Número de teclas: 39
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos
• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Inclinação: Sensor de inclinação

Acessórios
• Pilha: Sim, pilha AA LR6 de 1,5 V

Capacidades de Infravermelhos
• Conhecer os código IV
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 300
• Limites de frequência da portadora: 28 - 70 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau
• Conhecer os limites de frequência: 30 kHz - 60 

kHz
• Distância de funcionamento: 10 m

Alimentação
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
• Número de pilhas: 2

Embalagem exterior
• Comprimento: 354 mm
• Largura: 121 mm
• Altura: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Quantidade: 3

Dados da embalagem
• 12NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Comprimento: 338 mm
• Altura: 45 mm
• Largura: 155 mm
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