
Užijte si komfortu s přáteli!
naprostá spolehlivost

Elegantní univerzální dálkové ovládání ve stříbrné barvě s maximální funkčností pro většinu značek 
televizorů, videorekordérů, satelitních a kabelových přijímačů.

Jediné ovládání pro libovolné zařízení a značku
• Dálkové ovládání 3 v 1 pro TV, videorekordér a datový terminál (STB).

Snadné nastavení
• Snadné nastavení pomocí funkce Simple system set-up™
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips
• S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční
• S dotazy a žádostmi o pomoc se můžete obrátit na naši servisní linku URC

Báječný zážitek
• Rychlý přístup k funkcím nabídek, nastavení televizoru/textovým funkcím
• Upadne vám? Vylijete na něj vodu? Nevadí!
Univerzální dálkové ovládání SBCRU530
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Pohodlí
• Funkce tlačítka kopírování: ano
• Funkce DVD: Klávesy posunu (6), Ovládání 

pomocí menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová 
tlačítka

• Funkce Autosearch hands-free: ano
• Kroky instalace: 2
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/S/E
• Jazykové verze manuálu: GB/F/D/NL/DK/S/N/

FIN
• Počet tlačítek: 31
• Předprogramováno pro Philips: ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 

prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Jednoduchá instalace systému: ano
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: ano
• Vylepšení teletextu: Český teletext
• 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, Předchozí program, 16:9

• Univerzální databáze dálk. ovládání: Televizory, 
Videorekordéry, DVD, SAT

• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 
Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

Příslušenství
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 157 x 290 

x 29 mm
• Rozměry obalu (š x h x v): 181 x 297 x 170 mm
• Složená: Jednotlivé blistry s kartonem vzadu
• Materiály: Recyklovaný PET A

Napájení
• Životnost baterie: 12

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 7 m
• Vysílací diody LED: 1
• Univerzální databáze kódů DO: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 250
• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
•
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ednoduchá instalace systému
astavte dálkové ovládání v nejkratším možném čase 
omocí inteligentního systému skenování, který 
utomaticky zjišťuje kódy odpovídající danému 
ařízení.

ychlý přístup do nabídek
ůležité funkce, například nastavení televizního 
řijímače a textové funkce, jsou k dispozici 
rostřednictvím jasně označených speciálních tlačítek, 
teré usnadňují ovládání přístroje.

dolnost proti vodě a nárazům
evný kryt ochrání přístroj před vodou (například před 
ozlitými nápoji) a dokáže odolat nárazu z výšky 
inimálně jednoho metru na tvrdou zem.

ředem naprogramováno pro Philips
áte-li přístroje značky Philips, můžete univerzální 

álkové ovládání použít bez dalšího programování. 
šechny klávesy jsou totiž předem nastaveny na funkce 
ýrobků Philips.

aterie dodávány s přístrojem
ení třeba kupovat žádné další baterie, své nové 
niverzální dálkové ovládání tak můžete použít hned po 
ozbalení!

álkové ovládání 3v1
ísto mnoha dálkových ovládání můžete mít jeden 

obusní ovladač pro televizor, videorekordér, satelitní 
řijímač či datový terminál (STB), bez ohledu na značku 
i model.

ervisní linka URC
áte-li problém nebo dotaz týkající se našeho 

niverzálního dálkového ovládání, nebo na originálním 
vladači narazíte na tlačítko, jehož funkce není 
bsažena v zabudované knihovně kódů, můžete se 
brátit na servisní linku. Je k dispozici nepřetržitě.
Univerzální dálkové ovládání SBCRU530/00B

Technické údaje Zvýraznění výrobku


