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• Otáz
• URC
diaľkové ovládanie pre ľahké ovládanie TV bez ohľadu na značku.

 pohodlie
ektný ovládač TV s ovládaním kanálov a hlasitosti
ne vám, polejete ho a ono stále funguje!
ravené na použitie spotrebičov značky Philips

e a jednoduché nastavenie
maticky vyhľadá značku vášho zariadenia
ky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
 podporný servis cez určenú webovú stránku
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Univerzálne diaľkové 
ovládanie

TV ovládač SpongeBob

SRU152



 

Pohodlie
• Univerzálna IR databáza: TV
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim
• Postup pri inštalácii: 2
• Autovyhľadávanie bez použitia rúk: áno
• Jazyková podpora: GB/F/D/NL/I/E
• Jazyky v manuáli: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/PL
• Počet tlačidiel: 6
• Predprogramované pre Philips: áno
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Jednoduché nastavenie systému: áno
• Odolné voči ostriekaniu: áno

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Napájanie
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 2

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 148 x 28 x 

290 mm
• Rozmery kartónu (ŠxHxV): 181 x 170 x 310 mm
• Zložené: Lepenka a bublinkový obal
• Materiály: Recyklovaný PET A

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 7 m
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu: áno
• Počet značiek v databáze: Viac ako 300
• Prepravný frekvenčný rozsah: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň
•
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