
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

4 az 1-ben TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Kompakt házimozi-vezérlő

Több, mint 1200 márkával kompatibilis
Ha rendelkezik síkképernyős TV-vel és a hozzátartozó otthoni szórakoztatórendszerrel, tegye 
teljessé rendszerét ezzel a divatos, ultravékony távvezérlővel. Az elegáns kialakítású távvezérlővel 
a házi szórakoztatórendszer minden fontosabb funkciója egyetlen helyről elérhető.

Kész elegancia
• Kompakt, teljes méretre kinyitható, csúszkás távvezérlő
• Közvetlen hozzáférés a fő gombokhoz, a kiegészítő funkciók rejtve vannak

Egyetlen vezérlő a legtöbb készülékhez és márkához
• 4 az 1-ben távvezérlő TV-hez, STB-hez, DVD-hez és receiverhez

Nagy megbízhatóság
• Kényelmes IR tanítás másik távvezérlőről
• Készen áll a Philips készülékekhez



 Taníthatóság
A tanulási funkció azt jelenti, hogy egy távvezérlő 
képes érzékelni és megtanulni egy másik távvezérlő 
által kiadott jelet. Ha az eszközkód nem található a 
beépített adatbázisban, bármikor betanítható az 
eredeti távvezérlőből, csak felé kell irányítani.

4 az 1-ben távvezérlő
Cserélje le az egész asztalt elfoglaló távvezérlőket 
egyetlen készülékre, amellyel vezérelheti a TV- és a 
műholdvevő készüléket (vagy a kábeltévé beltéri 
egységét), illetve a DVD-lejátszót és -felvevőt és -
vevőkészüléket (AMP), márkától vagy típustól 
függetlenül.

Csúsztatható szerkezet
A csúszkás távvezérlő elegáns, szórakoztató és 
kényelmes megoldást nyújt az otthoni 
szórakoztatórendszer működtetéséhez.

Csúszkafunkció
A csúszkás távvezérlő nem csak a felületén, de a 
csúsztatva kinyitható belsejében is funkciókat rejt. A 
felületen találhatók a leggyakoribb funkciók 
kezelőgombjai. A kiegészítő funkciók a távvezérlő 
kinyitásával kerülnek elő.
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Fénypontok
• Energiatakarékos mód kezelő: Automatikus be-/
Kényelem
• Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, VEVŐKÉSZÜLÉK, AMP
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 

funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• SAT/CBL funkciók: Számgombok, Menüvezérlés, 

Útmutató, tudnivalók, Kedvencek, Szövegfunkciók
• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása: Van
• Nyelvi támogatás: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Gombok száma: 31
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos: Van

Kapcsoló
• Elem élettartama: 12 hónap
• Akkumulátorok száma: 2

kikapcsolás

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1200
• Vivőfrekvencia-tartomány: 28 - 70 kHz
• Átviteli szög: 90 fok
• IR-kódok tanulása: Van
• Tanulási frekvenciatartomány: 30 - 60 kHz

Tartozékok
• elem: Igen, CR2032 3 V-os lítium gombelem

Külső kartondoboz
• Hosszúság: 306 mm
• Szélesség: 70 mm
• Magasság: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Mennyiség: 3

Csomagolásadatok
• 12 nc: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Magasság: 26 mm
• Hosszúság: 302 mm
• Szélesség: 155 mm
•
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