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"4 в 1" TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Компактно дистанционно за домашно кино
Работи с над 1200 модела
Ако притежавате плосък телевизор и съответния център за домашни развлечения, това 

елегантно тънко дистанционно плъзгащ тип е завършекът на комбинацията! Стилното 

дистанционно ви осигурява всички основни функции на техниката за домашно развлечение в 

едно забавно малко устройство.

С елегантен дизайн
• Компактно дистанционно "плъзгач", отварящо се и превръщащо се в пълноразмерно
• Директен достъп до основни бутони, допълнителни скрити функции

Общо управление на повечето устройства и марки
• "4 в 1" за вашия телевизор, STB, DVD и приемник

Изключително удобство
• Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
• Готово за използване с апаратура на Philips



 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.

"4 в 1" дистанционно за домашно 
развлечение
Заменете отрупаната с дистанционни управления 
маса с едно, което ще управлява вашия 
телевизор, сателитен приемник (или кабелна 
приставка), DVD плейър/рекордер и рисивър 
(АМР), независимо от марката или модела.

Плъзгащ се механизъм
Дистанционното тип "плъзгач" е елегантен, 
забавен и удобен начин да контролирате 
оборудването си за домашно развлечение.

Отваря се с плъзгане
Дистанционното тип "плъзгач" осигурява 
допълнителна функционалност, и отгоре, и 
отвътре, като се отваря с плъзгане. Горната част 
на плъзгача съдържа най-използваните функции. 
Достъп до допълнителните функции се разкрива 
при отваряне на дистанционното чрез плъзгане.
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Акценти
• Устойчив на пръски • Ширина: 155 мм
•

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

• Подобрения за телетекст: бърз текст
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

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

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

• Лесно инсталиране: Автоматично търсене
• Стъпки за инсталиране: 2
• функция на бутона за копиране
• Поддръжка на езици: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/N/FIN/P/GR
• Брой на бутоните: 31
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца
• Брой на батериите: 2
• Управление за пестене на батерията: 
Автоматично превключване вкл./изкл.

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 7 м
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 1200
• Диапазон на носещата честота: 28 - 70 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус
• Научаване на IR кодове
• Честотен обхват за обучение: 30 - 60 kHz

Аксесоари
• Батерия: Да, CR2032 батерия тип "монета" 3V 
литиева

Външен кашон
• Дължина: 306 мм
• Ширина: 70 мм
• Височина: 160 мм
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Количество: 3

Данни за опаковката
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Височина: 26 мм
• Дължина: 302 мм
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