
 

 

Philips
Telecomandă universală

8-în-1 pentru TV/VCR/DVD/SAT

SBCRU258
Valoare ridicată cu costuri minime

Funcţionează cu peste 700 de mărci
Telecomandă universală care oferă funcţii de bază pentru majoritatea mărcilor de TV, 
VCR, receivere de satelit, decodoare, DVD playere, DVD recordere şi Combi TV.

Investiţia optimă
• Telecomandă 8 în1 pentru toate echipamentele de divertisment la domiciliu
• Accesare rapidă a opţiunilor de configurare și teletext

Ușor de configurat
• Instalare simplă cu funcţia Simple system set-up
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips



 Simple system set-up
Configuraţi rapid telecomanda cu ajutorul sistemului 
inteligent de scanare a codurilor corespunzătoare 
echipamentului dvs.

Pre-programată pentru Philips
Dacă aveţi echipamente Philips, puteţi utiliza 
telecomanda universală fără a o programa, deoarece 
toate butoanele sunt pre-programate pentru Philips.

Telecomandă 8-in-1
Telecomanda universală vă permite să programaţi și 
utilizaţi până la 8 echipamente aparţinând aproape 
oricărei mărci.

Accesare rapidă a meniurilor
Pentru a ușura utilizarea echipamentelor 
dumneavoastră, au fost create butoane speciale 
pentru funcţii importante, precum cele de 
configurare sau teletext.
SBCRU258/00H

Repere
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
•

Comoditate
• Bază de date IR universală: TV, VCR, DVD, SAT, 

Cablu
• Preprogramat pentru Philips
• Căutare automată hands-free
• Configurare simplă a sistemului
• copiere funcţie tastă
• Rezistent la stropire
• 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

• Număr de taste: 33
• Pași instalare: 2
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Limbi utilizate în manual: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/

S/N/FIN
• Limbi: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/FIN

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 250
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

Accesorii
• Baterii: neinclus

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 148 x 280 x 28 mm
• Materiale: PET A reciclat
• Pliat: Carton în jurul ambalajului

Alimentare
• Tip baterie: AAA
• Număr de baterii: 2
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