
 

 

Philips
Evrensel uzaktan kumanda

TV/VCR/DVD için 3'ü 1 arada

SRU3030
Değerli bir değiştirme

800'ün üstünde markayla uyumlu
Bu sağlam ve kullanımı kolay kumanda, eski veya bozuk kumandalarınızın yerine kullanmak 
için idealdir. Üçe kadar cihazı çalıştırır, markaların büyük çoğunluğu ile uyumludur ve Philips 
ekipmanlarıyla birlikte kullanılmaya hazırdır.

Eski uzaktan kumandanızın yerini almak için ideal
• TV, DVD oynatıcı/kaydedici ve VCR için 3'ü 1 arada uzatan kumanda
• Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

Kullanım kolaylığı
• Büyük tușlar kullanım ve okunabilirliği artırır
• Koruyucu çerçeve, konforlu ve sağlam bir tutuș sağlar.

Hızlı ve basit kurulum
• Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi



 3'ü 1 arada TV, DVD, VCR kumandası
Markası ve modeli ne olursa olsun tüm TV, DVD 
oynatıcı/kaydedici ve VCR ürünlerini çalıștıran, tüm 
kumandalarınızın yerine kullanabileceğiniz tek bir 
ünite.

Philips için önceden programlanmıștır
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan 
kumandayı programlayama gerek kalmadan 
kullanabilirsiniz, çünkü tüm tușlar, Philips için 
önceden programlanmıștır.

Büyük tuș
Büyük tușlar, kumanda tușunun üzerindeki yazının 
daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda 
tușundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tușa basmak 
daha kolay hale gelir.

Ekstra koruma çerçevesi
Özel lastik çerçevenin sağladığı ekstra koruma, 
kumandanın kırılma olasılığını azaltır. Ayrıca, 
kumandanın elinizde rahat ve sağlam bir șekilde 
tutulmasını da sağlar.
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Özellikler
• Veritabanındaki marka sayısı: 800'ün üzerinde
Kullanılabilirlik
• Desteklenen cihazlar: TV, VCR, DVD
• TV fonksiyonları: Program yukarı/așağı, Ses seviyesi 

yukarı/așağı, susturma, Güç/bekleme, Rakam 
tușları, AV seçimi, harici, Menü kontrolü, Renk/
Parlaklık kontrolü, Teletext tușları, Hızlı metin 
tușları

• DVD fonksiyonları: Aktarma tușları, Sistem menü 
kontrolü, Disk menü kontrolü, Rakam tușları, 
Altyazı seçimi, Ses ayarları

• VCR fonksiyonları: Aktarma tușları (6), Showview, 
VCR plus, Menü kontrolü

• Philips için önceden programlanmıștır
• Basit sistem kurulumu
• Tuș kopyalama fonksiyonu
• Sıçramaya dayanıklı
• Yasal onaylar: CE İșareti

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 33 ft (10 m)
• Aktarım LED'leri: 1
• Evrensel IR kodu veritabanı

Güç
• Pil tipi: AAA

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 15,7 x 29,2 x 3 cm
• Brüt ağırlık: 0,213 kg
• Net ağırlık: 0,093 kg
• Dara ağırlığı: 0,12 kg
• EAN: 87 12581 44073 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme

Dıș Karton
• Brüt ağırlık: 1,402 kg
• GTIN: 1 87 12581 44073 9
• Dıș karton (L x G x Y): 29.8 x 17,8 x 17 cm
• Net ağırlık: 0,558 kg
• Ambalaj sayısı: 6
• Dara ağırlığı: 0,844 kg
•
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