
 

 

Philips
Uniwersalny pilot

2 w 1 do TV/magnetowidu/DVD

SBCRU252
Opłacalny zakup

Współpracuje z ponad 700 markami
Uniwersalny pilot zdalnego sterowania z podstawowymi funkcjami dla większości marek 
telewizorów, odtwarzaczy DVD i magnetowidów.

Dobry stosunek jakości do ceny
• Pilot 2 w 1: do telewizora, magnetowidu lub odtwarzacza/nagrywarki DVD.
• Menu szybkiego dostępu do takich funkcji jak konfiguracja i telegazeta

Łatwa konfiguracja
• Łatwa instalacja z funkcją Simple system set-up
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips



 Pilot 2 w 1
Zastąp dwa piloty jednym, solidnym urządzeniem, 
dzięki któremu będziesz mógł sterować 
telewizorem, magnetowidem lub DVD, niezależnie 
od marki i modelu.

Menu szybkiego dostępu
Wyraźnie zaznaczone, specjalne przyciski do obsługi 
tak ważnych funkcji, jak np. menu konfiguracji i 
telegazeta, znacznie ułatwiają obsługę sprzętu.

Simple system setup (prosta instalacja)
Skonfiguruj swojego pilota jak najszybciej, 
korzystając z inteligentnego systemu skanującego, 
który automatycznie wyszuka kody pasujące do 
sprzętu.

Zaprogramowany na urządzenia Philips
Jeśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować 
uniwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze 
są fabrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń 
Philips.
SBCRU252/00H

Zalety
• Obsługa języka: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/GR
Udogodnienia
• Obsługiwane urządzenia: Telewizory, Magnetowid, 

DVD, SAT, TV KABLOWA
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Automat. wyszukiwanie bez użycia rąk
• Simple system setup (prosta instal.)
• funkcja klawisza kopiowania
• Bryzgoszczelny
• Funkcje TV: Następny/poprzedni program, 

Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/
gotowości, Przyciski numeryczne, Wybór 
urządzenia AV, zewnętrzne, Sterowanie menu, 
Regulacja koloru/jasności, Przyciski telegazety, 
Przyciski szybkiego tekstu

• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Języki w instrukcji: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/DK/S/N/

FIN
• Kroki instalacji: 2
• Liczba przycisków: 31

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zasięg działania: 7 m
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 250
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz
• Kąt transmisji: 90 stopnie

Wymiary
• Wymiary blistra (S x G x W): 148 x 280 x 28 mm
• Materiały: Przetworzone tworzywo PET A
• Składany: Blister w kartonie

Zasilanie
• Czas eksploatacji baterii: 12
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
•
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