
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

4 w 1 — do TV/DVD/odb. sat./

wzmacniacza

SRU7140
Niewielki pilot do kina domowego

Współpracuje z ponad 1200 markami
Jeśli posiadasz płaski telewizor i odpowiednio dobrany do niego domowy zestaw audiowizualny, ten 

elegancki, superpłaski pilot z przesuwaną klapką stanowi doskonałe uzupełnienie! Pilot obsługuje 

wszystkie podstawowe funkcje domowego zestawu audiowizualnego, a przy tym ma niewielkie 

wymiary i atrakcyjny wygląd.

Lekka elegancja
• Niewielki pilot zwiększa swoje rozmiary po rozsunięciu
• Bezpośredni dostęp do podstawowych przycisków — dodatkowe są ukryte

Jedno rozwiązanie dla większości urządzeń i marek
• Pilot 4 w 1 do obsługi telewizora, dekodera, DVD i amplitunera

Duża wygoda
• Pilot uczy się kodu podczerwieni dowolnego innego pilota
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips



 Funkcjonalność uczenia
Funkcjonalność uczenia oznacza proces, w którym 
pilot rozpoznaje i zapamiętuje sygnały podczerwieni 
innych pilotów, aby umożliwić ich wykorzystanie. 
Jeśli kodów danego urządzenia nie ma w bazie 
danych, można je dodać przez odczytanie ich z 
oryginalnego pilota.

Pilot 4 w 1 do domowych urządzeń AV
Zamień zajmujące pół stołu piloty na jeden skuteczny 
przyrząd, który umożliwi obsługę telewizora, tunera 
satelitarnego (lub przystawki telewizyjnej), 
odtwarzacza/nagrywarki DVD i amplitunera (AMP), 
niezależnie od marki lub modelu.

Możliwość rozsunięcia części pilota
Rozsuwany pilot stanowi stylowy, ciekawy i bardzo 
wygodny sposób sterowania domowym zestawem 
audiowizualnym.

Możliwość rozsunięcia części pilota
Rozsuwany pilot składa się z dwóch części: 
wierzchnia, przesuwana posiada przyciski z 
najczęściej używanymi funkcjami natomiast spodnia 
posiada przyciski z dodatkowymi funkcjami.
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Zalety
• Czas eksploatacji baterii: 12 miesięcy •
Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, 

DVD, SAT, TV KABLOWA, CD/MD, 
AMPLITUNER, Wzmacniacz

• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 
Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu, Poprzedni program, 
Wyłącznik czasowy, 16:9, Instrukcja, informacje

• Funkcje dotyczące telegazety: Fast text
• Funkcje DVD: Przyciski transportu, Sterowanie 

menu systemu, Sterowanie menu płyty, Przyciski 
numeryczne

• Funkcje magnetowidu: Przyciski transportu (6), 
Showview, VCR plus, Sterowanie menu

• Funkcje SAT/CBL: Przyciski numeryczne, 
Sterowanie menu, Instrukcja, informacje, 
Favourites, Funkcje tekstowe

• Łatwa instalacja: Automat. wyszukiwanie stacji
• Kroki instalacji: 2
• funkcja klawisza kopiowania
• Obsługa języka: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Liczba przycisków: 31
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Bryzgoszczelny

Zasilanie

• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
• Menedżer oszczędzania energii: Automatyczne 

włączanie/wyłączanie

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1200
• Zakres częstotliwości nośnej: 28 – 70 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie
• Funkcja uczenia się kodów IR
• Zakres częstotliwości uczenia: 30–60 kHz

Akcesoria
• Bateria: Tak, litowa bateria pastylkowa CR2032 

3 V

Karton zewnętrzny
• Długość: 306 mm
• Szerokość: 70 mm
• Wysokość: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Ilość: 3

Dane opakowania
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Wysokość: 26 mm
• Długość: 302 mm
• Szerokość: 155 mm
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