
 

 

Philips
Evrensel uzaktan kumanda

4'ü 1 arada TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Ev sineması için kompakt kumanda

1200'ün üstünde markayla uyumlu
Bir Flat TV ve uygun bir ev eğlence sisteminiz varsa, bu zarif, ince, kapaklı uzaktan kumanda 
ile son rötuşu yapın! Şık kumanda, ev eğlence sisteminizin tüm ana fonksiyonlarını küçük 
ve eğlenceli tek bir kumandada topluyor.

Zarif bir dokunuș
• Açıldığında normal boyutlu hale gelen "kapaklı" uzaktan kumanda.
• Temel tușlara doğrudan erișim, gizli ek fonksiyonlar

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
• TV, STB, DVD ve Alıcı için 4'ü 1 arada kumanda

Büyük kullanım kolaylığı
• Bașka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır



 Öğrenme özelliği
Öğrenme ișlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra 
kullanmak için bașka bir uzaktan kumandadan 
kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz 
kodları yerleșik veritabanında yoksa, bunlar evrensel 
uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan 
öğrenilebilir

4'ü 1 arada ev eğlencesi kumandası
Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine; her marka 
TV, uydu alıcısı (veya kablolu STB set), DVD oynatıcı/
kaydedici ve AMP cihazınızı çalıștırabilen, dayanıklı 
tek bir uzaktan kumanda kullanın.

Kaydırma mekanizması
Kapaklı uzaktan kumanda, ev eğlence donanımlarını 
kontrol etmenin șık, eğlenceli ve kolay bir yoludur.

Kaydırma özelliği
Kapaklı uzaktan kumandada, kapak kaydırıldığında 
ortaya çıkan ek fonksiyonlar bulunur. Kapaklı 
kumandanın üstünde en sık kullanılan fonksiyonlar 
bulunur. Kapağı kaydırdığınızda, ek fonksiyonları 
kullanabilirsiniz.
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Özellikler
• Pil ömrü: 12 Ay • Genișlik: 155 mm
•

Kullanılabilirlik
• Evrensel IR veritabanı: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO, CD/MD, ALICI, AMP
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi 

yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam 
tușları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/
Parlaklık kontrolü, Teletext tușları, Hızlı metin 
tușları, Önceki program, Uyku/zamanlayıcı, 16:9, 
Kılavuz, bilgi

• Teletekst geliștirmeleri: Hızlı metin
• DVD fonksiyonları: Aktarma tușları, Sistem menü 

kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tușları
• VCR fonksiyonları: Aktarma tușları (6), Showview, 

VCR plus, Menü kontrolü
• SAT/CBL fonksiyonları: Rakam tușları, Menü 

kontrolü, Kılavuz, bilgi, Favoriler, Metin 
fonksiyonları

• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Kurulum adımları: 2
• Tuș kopyalama fonksiyonu
• Dil desteği: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/

GR
• Tuș sayısı: 31
• Philips için önceden programlanmıștır
• Yasal Onaylar: CE İșareti
• Sıçramaya dayanıklı

Güç

• Pil sayısı: 2
• Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 7 m
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı
• Veritabanındaki marka sayısı: 1200'den fazla
• Tașıyıcı frekans aralığı: 28 - 70kHz
• Aktarım açısı: 90 derece
• IR kodlarını öğrenme
• Öğrenme frekans aralığı: 30 KHz - 60 KHz

Aksesuarlar
• Pil: Var, CR2032 Pil 3V Lityum

Dıș Karton
• Uzunluk: 306 mm
• Genișlik: 70 mm
• Yükseklik: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Miktar: 3

Ambalaj Verileri
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Yükseklik: 26 mm
• Uzunluk: 302 mm
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