
Споделете удобството
пълна надеждност

Стилно сребристо универсално дистанционно, което притежава максимална 
функционалност за повечето марки TV, VCR, сателитен приемник или кабелен Set Top Box.

Общо управление на всяко устройство от произволна марка
• Дистанционно управление "3 в 1" за вашия телевизор, VCR и Set-Top Box  (STB)

Лесно инсталиране
• Лесно инсталиране с функцията Simple system set-up™
• Готово за използване с уреди Philips
• Включени са батерии за бързо отваряне и работа
• За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия

Изключително удобство
• Бърз достъп до менютата за функции като настройка и телетекст
• Изпуснете го, намокрете го и просто продължете да си го ползвате!
Универсално дистанционно управление SBCRU530
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Удобство
• Функция на клавиша за копиране: да
• Функции на DVD: Бутони за движение (6), 

Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Автоматично търсене: да
• Стъпки за инсталиране: 2
• Поддръжка на езици: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Езици на ръководството: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/

CZ
• Брой на бутоните: 31
• Предварително програмиран за Philips: да
• Одобрения от регулаторните органи: CE 

маркировка
• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 

клавиши, Управление на менюто, Р
ъководство, информация, Предпочитани, 
Функции за текст

• Опростена настройка на системата: да
• Устойчив при напръскване: да
• Подобрен телетекст: Бърз текст
• Функции на телевизора: Програма нагоре/

надолу, Сила на звука, заглушаване, 
Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV 
избор, външен, Управление на менюто, 
Управление на цвета/яркостта, Бутони за 
телетекст, Бързи бутони за текст, 
Предишната програма, 16:9

• Универсална ИЧ база данни: Телевизори, 
VCR, DVD, SAT

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 
движение (6), ShowView, VCR plus, 
Управление на менюто

Аксесоари
• Батерия: Да, батерия R03/AAA 1,5V

Размери
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 157 x 290 x 

29 мм
• Размери на кашона (ШxДxВ): 181 x 297 x 170 

мм
• Сгънат: Единичен блистер/картонена 

подложка
• Материали: Рециклиран PET A

Мощност
• Живот на батерията: 12

Възможности за инфрачервена 
връзка
• Работно разстояние: 7 м
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 250
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 degree
•
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простена настройка на системата
астройте вашето дистанционно управление 
олкото е възможно по-рано с интелигентната 
канираща система, която автоматично сканира 
одовете, съответстващи на вашата апаратура.

ърз достъп до менютата
ажните функции като меню за настройка и 
елетекст са ясно обозначени специализирани 
утони, с които управлението на вашата 
паратура е по-лесно.

стойчиво на пръски и удари
дравият корпус може да издържи на пръскане и 
азлети напитки и е в състояние да понесе 
адане от поне един метър върху твърд под.

рограмирано за Philips
ко имате уреди Philips, можете да използвате 
ашето универсално дистанционно управление, 
ез да го програмирате, защото всички бутони са 
редварително настроени за Philips.

ъдържа батерии
е е нужно да купувате допълнителни батерии, 

а да можете да използвате вашето ново 
ниверсално дистанционно управление направо от 
паковката!

истанционно управление 3 в 1
аменете отрупаната с дистанционни 
правления маса с едно надеждно устройство, 
оето ще управлява вашия телевизор, VCR, 
ателитен приемник или Set-Top Box  (STB), 
езависимо от марката или модела.

RC сервизна линия
ко имате проблем или въпрос за вашето 
ниверсално дистанционно управление или на 
ашето дистанционно управление има 
ункционален бутон, който не е покрит от 
бширната вградена библиотека от кодове, 
бадете се на сервизния телефон за решение. Той 
 достъпен седем дни в седмицата.
Универсално дистанционно управление SBCRU530/87B

Технически спецификации Акценти на продукта


