
 

 

Philips
Univerzální dálkový 
ovladač

2 v 1 pro TV a VCR/DVD

SBCRU252
Poměr cena/výkon

Obsluhuje zařízení více než 700 značek
Univerzální dálkové ovládání se základní funkčností pro většinu značek televizorů, 
videorekordérů a DVD.

Skvělý poměr cena/výkon
• Dálkové ovládání 2 v 1 pro TV, videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér.
• Rychlý přístup k funkcím nabídek, nastavení televizoru/textovým funkcím

Snadné nastavení
• Snadné nastavení pomocí funkce Simple system set-up™
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips



 Dálkový ovladač 2v1
Místo dvou dálkových ovladačů můžete mít jeden 
robustní dálkový ovladač pro televizor, 
videorekordér nebo DVD, bez ohledu na značku či 
model.

Rychlý přístup do nabídek
Důležité funkce, například nastavení televizního 
přijímače a textové funkce, jsou k dispozici 
prostřednictvím jasně označených speciálních 
tlačítek, které usnadňují ovládání přístroje.

Jednoduchá instalace systému
Nastavte dálkové ovládání v nejkratším možném čase 
pomocí inteligentního systému skenování, který 
automaticky zjišťuje kódy odpovídající danému 
zařízení.

Předem naprogramováno pro Philips
Máte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální 
dálkové ovládání použít bez dalšího programování. 
Všechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na 
funkce výrobků Philips.
SBCRU252/00H

Přednosti
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/GR •
Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, 

DVD, SAT, Kabel
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Funkce Autosearch hands-free: Ano
• Jednoduchá instalace systému: Ano
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano
• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 

nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext

• Regulační opatření: Značka CE
• Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/DK/

S/N/FIN
• Kroky instalace: 2
• Počet tlačítek: 31

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 250
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 148 x 280 x 

28 mm
• Materiály: Recyklovaný PET A
• Složená: Karton kolem plastového balení

Spotřeba
• Výdrž baterie: 12
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 2
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