
 

 

Philips
Telecomandă universală

4 în1 pentru TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Controller compact pentru home cinema

Funcţionează cu peste 1200 de mărci
Dacă deţineţi un televizor Flat TV şi un centru asociat de divertisment, această telecomandă 
subţire şi elegantă va completa perfect sistemul! Telecomanda elegantă furnizează toate 
funcţiile principale ale echipamentelor dvs. de divertisment într-un singur obiect.

O notă de eleganţă
• Telecomandă compactă cu "clapetă" care se extinde la dim. standard
• Acces direct la tastele principale, funcţionalităţi suplimentare ascunse

Soluţie unică de control pt. multe echipamente și mărci
• Telecomandă 4 în1 pentru TV, STB, DVD și RECV

Comoditate sporită
• Învăţare confortabilă cod IR de la altă telecomandă
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips



 Funcţie de învăţare
Funcţia de învăţare se referă la procesul prin care o 
telecomandă captează și memorează semnalele IR de 
la alte telecomenzi, pentru a le utiliza ulterior. În 
cazul în care codurile dispozitivului nu sunt incluse în 
baza de date încorporată, acestea pot fi aflate 
întotdeauna de la telecomanda originală printr-o 
simplă îndreptare spre aceasta.

Telecomandă 4 în 1 pentru divertisment
Înlocuiţi o masă plină de telecomenzi cu o singură 
telecomandă pentru TV, receiver de satelit (sau set-
top box STB pentru cablu), DVD player/recorder și 
receiver (AMP), indiferent de marcă sau model.

Mecanism cu clapetă
O telecomandă cu clapetă reprezintă un mod 
elegant, distractiv și confortabil pentru controlul 
echipamentelor de divertisment din locuinţă.

Funcţionalitate cu clapetă
O telecomandă cu clapetă furnizează funcţionalităţi 
atât pe telecomandă, cât și î interiorul acesteia, prin 
deschiderea clapetei. Partea superioară a 
telecomenzii cu clapetă conţine cele mai utilizate 
funcţii. Funcţiile suplimentare sunt disponibile la 
deschiderea clapetei.
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Repere
• Manager economisire baterie: Pornire/oprire •
Confort
• Dispozitive acceptate: Televizor, VCR, DVD, SAT, 

Cablu, CD/MD, Receiver, amplificator
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, 
informaţii

• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• Funcţii VCR: Taste de comandă (6), Showview, 

VCR plus, Control meniu
• Funcţii SAT/CBL: Taste numerice, Control meniu, 

Ghid, informaţii, Preferinţe, Funcţii text
• Ușor de instalat: Căutare automată
• Pași instalare: 2
• copiere funcţie tastă
• Limbi: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/GR
• Număr de taste: 31
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Număr de baterii: 2

automată

Funcţie infraroșu
• Distanţă de operare: 7 m
• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1200
• Interval frecvenţă de transmitere: 28 - 70 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad
• Reţinere coduri IR
• Reţinere interval de frecvenţe: 30 kHz - 60 KHz

Accesorii
• Baterie: Da, baterii CR2032 de ceas, de 3 V, cu litiu

Cutie exterioară
• Lungime: 306 mm
• Lăţime: 70 mm
• Înălţime: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Cantitate: 3

Informaţii ambalaj
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Înălţime: 26 mm
• Lungime: 302 mm
• Lăţime: 155 mm
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