
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

4 v 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Kompaktný ovládač pre domáce kino

Funguje s viac ako 1200 značkami
Ak máte televízor s plochou obrazovkou a príslušné centrum domácej zábavy, toto elegantné, štíhle a 

štýlové diaľkové ovládanie s posuvným prvkom je presne to, čo vám ešte chýba! Toto štýlové diaľkové 

ovládanie zabalí všetky hlavné funkcie vášho vybavenia domácej zábavy do jedného skvelého prístroja.

Dotyk elegancie
• Kompaktné DO s „posuvným prvkom“ - pri otvorení vznikne ovládač plnej veľkosti
• Priamy prístup k hlavným tlačidlám, ďalšie funkcie sú skryté

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Diaľkové ovládanie 4 v 1 pre TV, STB, DVD a prijímač

Skvelé pohodlie
• Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips



 Funkcia "Učiť sa"
Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové 
ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných 
ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy 
zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej 
doske, vždy sa použije učenie z originálneho 
ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Diaľkové ovl. pre domácu zábavu 4 v 1
Namiesto množstva diaľkových ovládačov môžete 
jediným ovládačom ovládať TV, satelitný prijímač 
(alebo koncové zariadenie káblovej televízie), DVD 
prehrávač/rekordér a prijímač (zosilňovač), a to bez 
ohľadu na značku či model.

Mechanizmus s posuvným prvkom
Diaľkové ovládanie s posuvným prvkom ponúka 
elegantný, zábavný a pohodlný spôsob ovládania 
vašich zariadení domácej zábavy.

Funkčnosť vďaka posuvného prvku
Diaľkové ovládanie s posuvným prvkom poskytuje 
funkcie na povrchu diaľkového ovládania a po 
otvorení posuvného prvku aj v jeho vnútri. Povrch 
diaľkového ovládania s posuvným prvkom obsahuje 
najpoužívanejšie funkcie. Ďalšie funkcie sa sprístupnia 
po otvorení posuvného prvku diaľkového ovládania.
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Hlavné prvky
• Životnosť batérie: 12 mesiacov • Šírka: 155 mm
•

Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie

• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie 

systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, 
Digitálne kľúče

• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 
Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez 
ponuku

• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 
ponuku, Príručka, informácie, Obľúbené, Textové 
funkcie

• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Postup pri inštalácii: 2
• Tlačidlo kopírovanie
• Jazyková podpora: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Počet tlačidiel: 31
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu

Príkon

• Počet batérií: 2
• Správca šetrenia batérií: Automatické zapnutie/

vypnutie

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1200
• Rozsah nosnej frekvencie: 28 - 70 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň
• Učenie IR kódov
• Učenie rozsahu frekvencie: 30 - 60 KHz

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 3 V lítiová gombíková batéria 

CR2032

Vonkajšia lepenka
• Dĺžka: 306 mm
• Šírka: 70 mm
• Výška: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Množstvo: 3

Údaje o balení
• 12 NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Výška: 26 mm
• Dĺžka: 302 mm
Dátum vydania  
2017-04-04

Verzia: 1.2.6

12 NC: 8670 000 26263
EAN: 87 12581 30765 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje
Univerzálne diaľkové ovládanie
4 v 1 TV/DVD/SAT/AMP

http://www.philips.com

