
 

 

Philips
Τηλεχειριστήριο γενικής 
χρήσης

4 σε 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Συμπαγές χειριστήριο για οικιακό κινηματογράφο
Συμβατό με περισσότερες από 1.200 μάρκες
Εάν διαθέτετε τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ειδικό κέντρο οικιακής ψυχαγωγίας, αυτό το 

τηλεχειριστήριο κομψού σχεδιασμού slider προσθέτει την τελική πινελιά! Το κομψό 

τηλεχειριστήριο παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού οικιακής ψυχαγωγίας σε 

ένα συναρπαστικό πακέτο.

Ένας τόνος κομψότητας
• Συμπαγές τηλεχειριστήριο "slider" που ανοίγει σε χειριστήριο πλήρους μεγέθους
• Άμεση πρόσβαση σε βασικά πλήκτρα, κρυφή πρόσθετη λειτουργικότητα

Μία λύση ελέγχου για τις περισσότερες συσκευές και μάρκες
• Τηλεχειριστήριο 4 σε 1 για TV, STB, DVD και δέκτη

Μεγάλη άνεση
• Eύκολη εκμάθηση του IR από οποιαδήποτε συσκευή
• Έτοιμοι για χρήση με εξοπλισμό Philips



 Λειτουργία εκμάθησης
Η λειτουργία εκμάθησης αναφέρεται στη 
διαδικασία μέσω της οποίας ένα τηλεχειριστήριο 
λαμβάνει και αποθηκεύει σήματα υπερύθρων από 
άλλα τηλεχειριστήρια για μεταγενέστερη χρήση. 
Όταν στην ενσωματωμένη βάση δεδομένων δεν 
περιλαμβάνονται οι κωδικοί της συσκευής, 
μπορείτε να τους βρείτε από το αρχικό 
τηλεχειριστήριο, απλώς στρέφοντας το δικό σας 
προς αυτό.

Τηλεχειρ. οικιακής ψυχαγωγίας 4 σε 1
Αντικαταστήστε όλα τα τηλεχειριστήρια με ένα 
που θα χειρίζεται την TV, το VCR, το δορυφορικό 
δέκτη σας, τo DVD, CD και τον ενισχυτή/δέκτη 
(AMP), ανεξάρτητα από τη μάρκα ή το μοντέλο.

Μηχανισμός slider
Το τηλεχειριστήριο σχεδιασμού slider είναι ένας 
κομψός, διασκεδαστικός και πρακτικός τρόπος 
ελέγχου του εξοπλισμού οικιακής ψυχαγωγίας.

Λειτουργικότητα slider
Τηλεχειριστήριο σχεδιασμού slider παρέχει 
λειτουργικότητα στο πάνω μέρος των 
τηλεχειριστηρίου καθώς και στο εσωτερικό, όταν 
είναι ανοιχτό. Το πάνω μέρος του τηλεχειριστήριο 
περιέχει τις πιο συχνές λειτουργίες. Πρόσθετη 
λειτουργικότητα διατίθεται όταν το 
τηλεχειριστήριο είναι ανοιχτό.
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Χαρακτηριστικά
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 12 μήνες •
Ευκολία
• Βάση δεδομένων IR παγκοσμίου χρήσης: 
Τηλεόραση, VCR, DVD, SAT, ΚΑΛΩΔΙΟ, CD/
MD, ΔΕΚΤΗΣ, AMP

• Λειτουργίες τηλεόρασης: Πρόγραμμα επάνω/
κάτω, Αύξηση/μείωση έντασης, σίγαση, 
Λειτουργία/αναμονή, Αριθμητικά πλήκτρα, 
Επιλογή AV, εξωτερική, Έλεγχος μενού, Έλεγχος 
χρωμάτων/φωτεινότητας, Πλήκτρα Teletext, 
Πλήκτρα γρήγορου κειμένου, Προηγούμενο 
πρόγραμμα, Αυτόμ. διακοπή λειτ./
χρονοδιακόπτης, 16:9, Οδηγός, πληροφορίες

• Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο
• Λειτουργίες DVD: Πλήκτρα μεταφοράς, Έλεγχος 
μενού συστήματος, Έλεγχος μενού δίσκου, 
Αριθμητικά πλήκτρα

• Λειτουργίες VCR: Πλήκτρα μεταφοράς (6), 
ShowView, VCR plus, Έλεγχος μενού

• Λειτουργίες SAT/CBL: Αριθμητικά πλήκτρα, 
Έλεγχος μενού, Οδηγός, πληροφορίες, 
Favourites (Αγαπημένα), Λειτουργίες κειμένου

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη αναζήτηση
• Βήματα εγκατάστασης: 2
• Λειτουργία πλήκτρου αντιγραφής
• Υποστήριξη γλωσσών: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/N/FIN/P/GR
• Αριθμός πλήκτρων: 31
• Προγραμματισμένο για τη Philips
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: Σήμανση CE
• Αδιάβροχο (μικρές ποσότητες υγρών)

Ρεύμα

• Αριθμός μπαταριών: 2
• Διαχείριση εξοικονόμησης μπαταρίας: Αυτόματη 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Δυνατότητα σύνδεσης μέσω 
υπερύθρων
• Απόσταση λειτουργίας: 7 μ.
• LED εκπομπής: 1
• Βάση κωδικών IR γενικής χρήσης
• Μάρκες στη βάση δεδομένων: Πάνω από 1200
• Εύρος συχνοτήτων φορέα: 28 - 70kHz
• Γωνία μετάδοσης: 90 βαθμός
• Εκμάθηση κωδικών IR
• Εκμάθηση εύρους συχνοτήτων: 30 kHz - 60 kHz

Αξεσουάρ
• Μπαταρία: Ναι, μπαταρία λιθίου Coin cell 

CR2032 3V

Εξωτερική συσκευασία
• Μήκος: 306 χιλ.
• Πλάτος: 70 χιλ.
• Ύψος: 160 χιλ.
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Ποσότητα: 3

Δεδομένα συσκευασίας
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Ύψος: 26 χιλ.
• Μήκος: 302 χιλ.
• Πλάτος: 155 χιλ.
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