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SRU7060
Control Home Entertainment

Funcţionează cu peste 1200 de mărci
Tehnologia superioară a acestei telecomenzi universale uimitoare vă permite să controlaţi 
întreg centrul Home Entertainment cu ajutorul unei singure unităţi deosebit de elegante.

Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Telecomandă 6-în-1 pentru TV, VCR, STB, DVD, CD și AMP.
• Învăţare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită
• Finisaj elegant cromat
• Interfaţa se iluminează automat la ridicarea telecomenzii
• Controlaţi mai multe echipamente cu o singură atingere

Ușor de configurat
• Caută automat marca echipamentului dvs.
• Introducere a codului pentru configurare directă a telecomenzii
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat



 Funcţie de învăţare
Funcţia de învăţare se referă la procesul prin care o 
telecomandă captează și memorează semnalele IR de 
la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În 
cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în 
baza de date încorporată, acestea pot fi aflate 
întotdeauna de la telecomanda originală printr-o 
simplă îndreptare spre aceasta.

Design cromat
Finisaj cromat, elegant, în armonie cu designul de 
ultimă oră.

Iluminare automată
Nu mai trebuie să căutaţi butoanele pe întuneric: 
butoanele (sau afișajul LCD) se aprind automat în 
momentul în care luaţi telecomanda.

Confort One Touch
Funcţionalitatea One-Touch vă permite să executaţi 
mai multe comenzi printr-o simplă apăsare de buton, 
prin intermediul unei macrocomenzi. Aceasta 
include într-un singur buton un șir de comenzi pre-
programate. Astfel, printr-o simplă apăsare de buton, 
executaţi o serie de funcţii.

Căutare automată a mărcii
Punerea în funcţiune a noii dvs. telecomenzi este o 
simplă problemă de căutare automată a codului 
compatibil pentru echipamentul dvs.

Introducere directă a codului
În cazul în care telecomanda nu detectează automat 
marca echipamentului dvs., puteţi introduce manual 
codul digital din lista exhaustivă livrată împreună cu 
instrucţiunile de utilizare.
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Repere
• Baterie: Da, baterie AA LR6 1,5V
Comoditate
• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
• 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

• 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

• Funcţii VCR: Taste de comandă (6), Showview, 
VCR plus, Control meniu

• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Roșu
• Preprogramat pentru Philips
• Configurare simplă a sistemului
• copiere funcţie tastă
• Pași instalare: 2
• Limbi: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Număr de taste: 39
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire
• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Înclinare: Senzor înclinare
• Ușor de instalat: Căutare automată

Accesorii

Funcţie infraroșu
• Reţinere coduri IR
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 300
• Interval frecvenţă de transmitere: 28 - 70 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad
• Reţinere interval de frecvenţe: 30 kHz - 60 KHz
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Tip baterie: Baterie AA / LR6 alcalină
• Număr de baterii: 2

Cutie exterioară
• Lungime: 354 mm
• Lăţime: 121 mm
• Înălţime: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Cantitate: 3

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Lungime: 338 mm
• Înălţime: 45 mm
• Lăţime: 155 mm
•
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