
 

 

Philips
Univerzální dálkový 
ovladač

4iv1 pro TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Kompaktní ovladač domácího kina

Obsluhuje zařízení více než 1200 značek
Pokud máte televizor s plochou obrazovkou a odpovídající centrum domácí zábavy, bude tento 

elegantní dálkový ovladač s výsuvným designem vskutku stylovým doplňkem. Tento dálkový ovladač 

nabízí v úhledném provedení všechny hlavní funkce, které jsou u vašeho zařízení domácí zábavy 

k dispozici.

Dotyk elegance
• Komp. dál. ovladač, z něhož se vysunutím horní části stane ovladač běžné vel.
• Přímý přístup k hlavním klávesám, skrytí dalších funkcí

Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek
• Dálkové ovládání 4 v 1 pro TV, STB, DVD přehrávač/rekordér a přijímač AV

Báječná výhoda
• Snadné učení kódů z jiného ovladače
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips



 Funkce učení
Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač zachytil 
a uložil signály přenášené infračerveným paprskem z 
jiných dálkových ovladačů a podle potřeby je použil. 
Když nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy 
zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od 
původního dálkového ovladače tak, že na něj 
namíříte.

Dálkový ovladač domácí zábavy 4v1
Místo mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden 
centrální ovladač pro televizor, satelitní přijímač či 
kabelový datový terminál STB, DVD přehrávač či 
rekordér i přijímač AV, bez ohledu na značku či 
model.

Výsuvný mechanismus
Dálkový ovladač s výsuvným mechanismem 
představuje elegantní, vkusný a pohodlný prostředek 
pro ovládání zařízení domácí zábavy.

Funkce dostupné po vysunutí
Některé funkce jsou přístupné z horní strany 
dálkového ovladače, zatímco ostatní se zpřístupní po 
vysunutí horního krytu ovladače. Svrchní strana 
dálkového ovladače obsahuje nejčastěji používané 
funkce. Méně používané funkce jsou dostupné po 
odsunutí krytu.
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Přednosti
• Výdrž baterie: 12 měsíců
Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, 

DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, 
ZESILOVAČ

• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 
nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, 
Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, 
informace

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 

menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 

Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Počet tlačítek: 31
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Spotřeba

• Počet baterií: 2
• Správce úspory baterie: Automatické zapnutí/

vypnutí

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1200
• Rozsah nosného kmitočtu: 28 kHz - 70 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: 30 - 60 KHz

Příslušenství
• Baterie: Ano, lithiová mincová baterie CR2032 3 V

Vnější obal
• Délka: 306 mm
• Šířka: 70 mm
• Výška: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Množství: 3

Údaje na obalu
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Výška: 26 mm
• Délka: 302 mm
• Šířka: 155 mm
•
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