
Partilhe o conforto!
fiabilidade total

Telecomando universal prateado e elegante que oferece o máximo de funcionalidade na maioria 
das marcas de televisores, videogravadores, receptores de satélite ou set-top boxes de cabo.

Solução de controlo única para qualquer dispositivo ou marca
• Telecomando 3-em-1 para o seu TV, videogravador e (STB) Set-top box

Configuração fácil
• Instalação fácil com a função Simple system set-up™
• Pronto a utilizar com equipamento Philips
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC

Grande comodidade
• Acesso rápido a menus para configuração e TV Texto
• Deixe-o cair, molhe-o e continue a utilizá-lo!
Telecomando Universal SBCRU530



Data de publicação 2006-01-
25

Versão: 1.0

12 NC: 9082 100 03297
EAN: 87 10895 83892 4

T
a
A
P
©
T
w

odas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
viso prévio.
s marcas comerciais são propriedade de Koninklijke 
hilips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores. 
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
odos os direitos reservados.
ww.philips.com
Conveniência
• Função da tecla copiar
• Funções DVD: Teclas de transporte (6), 

Controlo do menu do sistema, Controlo do 
menu de disco, Teclas de dígitos

• Procura automática mãos livres
• Etapas de instalação: 2
• Suporte de linguagem: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Idiomas do manual: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Número de teclas: 31
• Pré-programado para Philips
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo 

de menus, Guia, informação, Favoritos, Funções 
de texto

• Simple system set-up™
• À prova de salpicos
• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de Teletexto, Teclas de 
texto rápidas, Programa anterior, 16:9

• Base de dados IV universal: TV, Videogravador, 
DVD, SAT

• Funções do videogravador: Teclas de transporte 
(6), ShowView, Videogravador plus, Controlo de 
menus

Acessórios
• Pilha: Sim, pilha R03/AAA de 1,5 V

Dimensões
• Dimensões do 'blister' (LxPxA): 157 x 290 x 29 

mm
• Dimensões da caixa (LxPxA): 181 x 297 x 170 

mm
• Dobrada: Blister individual/cartão posterior
• Materiais: PET A reciclado

Energia
• Vida útil da pilha: 12

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 

250
• Limites frequência do transportador: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 graus
•
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imple system set-up™
onfigure o telecomando rapidamente com um sistema 
e varrimento inteligente que detecta automaticamente 
s códigos que correspondem ao equipamento.

cesso rápido aos menus
s funções importantes como o menu de configuração 
 TV Texto têm teclas dedicadas bem identificadas para 
acilitar a operação do equipamento.

esistente à água e ao choque
 estrutura resistente pode suportar salpicos e bebidas 
ntornadas, bem como uma queda de pelo menos um 
etro sobre uma superfície rígida.

ré-programado para Philips
e tiver equipamento Philips, poderá utilizar o 
elecomando universal sem o programar, pois todos os 
otões estão pré-definidos para Philips.

ilhas incluídas
ão é necessário comprar pilhas, pelo que pode utilizar 
 novo telecomando universal assim que o tira da 
mbalagem!

elecomando 3-em-1
ubstitua todos os telecomandos que costuma ter em 
ima da mesa por uma unidade robusta que irá operar 
 televisor, videogravador e receptor de satélite, ou set-
op box (STB), independentemente da marca ou 
odelo.

inha de serviço URC
e tiver algum problema ou alguma pergunta sobre o 
elecomando universal, ou se existir uma tecla de 
unção no telecomando original não abrangida pela 
xtensa biblioteca de códigos incorporada, contacte a 
inha de serviço para encontrar a solução. Disponível 
ete dias por semana.
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