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Comoditate
• Bază de date IR universală: TV, 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 VCR: Taste de comandă (6), Showview, 

VCR plus, Control meniu
• Funcţii DVD: Chei de transport, Control meniu 

sistem, Control meniu disc, Taste numerice
• 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/F/D/NL/I/E
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/

FIN/I/E/P
• Număr de taste: 38
• Preprogramat pentru Philips

• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

Accesorii
• Baterie: Da, baterii CR2025 Coin 3V Lithium

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

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 156 x 16 x 290 mm
• Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 181 x 70 x 310 mm
• Cantitate bax: 3
• Materiale: PET A reciclat

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 300
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad
•

Telecomandă universală
4 în1 pentru TV/DVD/SAT/AMP  

Specificaţii

Data apariţiei 2007-12-07

Versiune: 5.0

12 NC: 9082 100 03883
EAN: 87 10895 86553 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
SRU7

Caracte

Telecom
Înlocuiţi o m
telecomand
box STB pe
(AMP), indi

Pre-prog
Dacă aveţi 
telecomand
toate butoa

Design ul
O telecoma
telecomand
înlocuirea b
monedă, ca

Butoane 
Butoanele c
permit efec
utilizaţi tast

Indicator
LED-uri de 
care este a

Indicator
Pentru a ști
înlocuite ba

Căutare a
Punerea în f
problemă d
pentru echi
40/10

ristici pr

andă 4 în 
asă plină d
ă pentru TV
ntru cablu)
ferent de m

ramată p
echipamen
a universală
nele sunt p

tra plat
ndă extrap
ă standard.
ateriilor sta
re ocupă m

de meniu
onsacrate p
tuarea facil
e de comut

 de mod p
dimensiuni m
ctiv în preze

 "Baterie
 din timp câ
teriile.

utomată
uncţiune a 
e căutare a
pamentul d
1 pentru divertisment
e telecomenzi cu o singură 
, receiver de satelit (sau set-top 

, DVD player/recorder și receiver 
arcă sau model.

entru Philips
te Philips, puteţi utiliza 
 fără a o programa, deoarece 

re-programate pentru Philips.

lată este mai suplă decât o 
 Acest lucru devine posibil prin 
ndard cu baterii în formă de 
ai puţin spaţiu.

 consacrate
entru meniurile echipamentelor 

ă a operaţiilor, fără a fi nevoie să 
are sau funcţii secundare.

entru dispozitiv
ici oferă informaţii despre modul 

nt.

 descărcată"
nd trebuie reîncărcate sau 

 a mărcii
noii dvs. telecomenzi este o simplă 
utomată a codului compatibil 
vs.
incipale 
produs

http://www.philips.com

