
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

2 az 1-ben TV és VCR/DVD

SBCRU252
Valódi minőség a pénzéért

Több, mint 700 márkával kompatibilis
Stílusos általános távvezérlő, mely a legtöbb különféle márkájú TV és VCR/DVD 
készüléket különböző alapfunkciókkal látja el.

Kiváló minőséget kap a pénzéért!
• 2-az-1-ben távvezérlő a TV, a videomagnó vagy DVD-lejátszó/felvevő számára.
• Funkciók gyors elérése menüvel (pl.: TV beállítása vagy a text TV)

Könnyen üzembe helyezhető
• Egyszerű beállítás a Simple system set-up™ funkcióval
• Készen áll a Philips készülékekhez



 2 az 1-ben távirányító
Váltson ki két külön távvezérlőt egyetlen robusztus 
egységgel, amely képes kezelni TV-t, a videót vagy a 
DVD-t, függetlenül azok típusától.

Gyors menü elérés
A fontos funkciókhoz - mint a beállítás és a text TV- 
egyértelműen megjelölt gombokat talál, így 
egyszerűbb lesz a készülék használata.

Egyszerű rendszerbeállítás
Állítsa be a távirányítót, amilyen gyorsan csak lehet - 
az intelligens beállító rendszer automatikusan 
megkeresi a készülékének megfelelő kódokat.

Előreprogramozva Philips-hez
Ha Philips készüléke van, akkor az univerzális 
távirányítót programozás nélkül tudja használni, 
mivel a Philips már előre beállította.
SBCRU252/00H

Fénypontok
• Nyelvi támogatás: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/GR
Kényelem
• Támogatott eszközök: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Kihangosított automatikus keresés: Van
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• gombfunkciók másolása: Van
• fröccsenésbiztos: Van
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok

• Előírt jóváhagyások: CE jel
• Kézikönyv nyelvei: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Telepítési lépések: 2
• Gombok száma: 31

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 250
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 148 x 280 x 28 mm
• Anyagok: Újrahasznosított PET A
• Összehajtva: Karton a fólia körül

Kapcsoló
• Elem élettartama: 12
• Akku típusa: AAA
• Akkumulátorok száma: 2
•
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