Philips
Telecomando universal

SRU9400

Veja apenas as teclas
de que precisa
Agora pode finalmente arrumar todos os seus telecomandos e substituí-los por um
telecomando bonito. O SRU9400 não só possui todas as funções dos seus telecomandos
originais, como também é mais fácil e prático de utilizar.
Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Telecomando 5 em 1 para dispositivos áudio/vídeo
• Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos
Grande comodidade
• Mostra apenas as teclas de que necessita no visor sensível ao tacto
• Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro
• Controle vários dispositivos com um só toque
• Pronto a utilizar com equipamento Philips
Configuração rápida e fácil
• Procura automaticamente a marca do seu equipamento
• Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos
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Telecomando universal

Destaques
Telecomando 5 em 1

O telecomando universal permite-lhe programar e
operar até 5 dispositivos de praticamente qualquer
marca. Uma base de dados universal de códigos
infravermelhos está incorporada para permitir a fácil
instalação do seu TV, TV combi, videogravador,
DVD, gravador de DVD, satélite ou receptor
terrestre digital, descodificador de cabo,
amplificador, sistema de cinema em casa ou
receptor.

Especificações
Prático: com um só toque

Comodidade

• Base de dados IV universal: TV, videogravador,
DVD, SAT, CABO, RECEPTOR, AMP, PVR, DVBT, DVD e televisor, Videogravador e televisor
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branca
• Pré-programado para Philips
• Macros programáveis

Capacidades de Infravermelhos

Base de dados de código IV universal

•
•
•
•
•

Distância de funcionamento: 10 m
Conhecer os código IV
LEDs de transmissão: 2
Número de marcas na base de dados: Mais de 1100
Limites de frequência da portadora: 30 k - 100 kHz

Uma base de dados universal de códigos IV é uma
biblioteca de códigos infra-vermelhos incorporada
num determinado comando. Esta função oferece-lhe
um comando que controla o seu equipamento sem
que seja necessário conhecer os sinais individuais.
Seleccione, na base de dados, o conjunto de códigos
infra-vermelhos correspondente aos dispositivos
que deseja controlar, de modo a activar o controlo
de praticamente todos os elementoss de sistemas
áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o
seu modelo ou marca.

O controlo de um só toque permite-lhe efectuar
vários comandos premindo um botão, através de
uma macro. Uma macro combina um conjunto de
comandos pré-programados num único botão. Por
isso, um só botão é suficiente para executar várias
funções.

Pré-programado para Philips

Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o
telecomando universal sem o programar, pois todos
os botões estão pré-definidos para Philips.

•
•
•
•
•
•

Visor sensível ao tacto

Procura automática de marcas

Alimentação

Através da tecnologia especial de visor segmentado
invertido, apenas se acendem as teclas necessárias
para controlar um dispositivo específico. Já não
precisa de procurar pelos botões correctos.

Para que o novo telecomando funcione, basta
programá-lo para procurar automaticamente o
código mais adequado ao seu equipamento.

Funcionalidade de aprendizagem

Ecrã retroiluminado

A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã
LCD ou o teclado numérico, para utilização no
escuro. Os dois tipos mais comuns de
retroiluminação são a retroiluminação por LED e a
electroluminescente (EL). Telecomandos
retroiluminados com LEDs são tipicamente
brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde,
enquanto que os painéis EL são suaves, com tons
azuis, brancos e verdes.
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A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao
processo pelo qual o telecomando capra e armazena
sinais infra-vermelhos para serem usados
posteriormente. Quandos os códigos de dispositivos
não fazem parte da base de dados incorporada,
podem ser retirados do comando original, ao
apontar para ele.
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Dados da embalagem

12NC: 908210005335
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
Peso bruto: 0,35 kg
Altura: 42 mm
Comprimento: 330 mm
Largura: 162 mm

• Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar
automático
• Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
• Número de pilhas: 3
•

