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SRU5110
Înlocuitor multifuncţional

Funcţionează cu peste 1000 de mărci
Această telecomandă universală este alegerea perfectă dacă vă doriţi maximum de 
funcţionalitate TV cu confort optim. Forma ergonomică asigură un control confortabil!

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastre vechi
• Telecomanda TV perfectă cu toate funcţiile principale
• Pregătită pentru utilizare cu echipamente Philips

Comoditate sporită
• Designul ergonomic vă permite un control total
• Funcţii grupate, ușor de utilizat
• Baterii incluse pentru utilizare imediată

Configurare rapidă și ușoară
• Configurare ușoară prin recunoașterea rapidă a tastelor
• Pentru întrebări și asistenţă, apelaţi linia de asistenţă URC
• Asistenţă URC prin site-ul Web dedicat
 



 Telecomandă TV
Telecomanda TV este deosebit de ușor de utilizat, 
având butoane mari pentru selectarea canalului și a 
volumului. Este ideală pentru înlocuirea telecomenzii 
dvs. stricate sau pierdute.

Recunoaștere rapidă a tastelor
Recunoașterea rapidă a tastelor ajută la corectarea 
rapidă și ușoară a tastelor care nu funcţionează după 
instalarea mărcii echipamentului dvs. la telecomandă. 
Apăsaţi tasta timp de 5 sec., orientând telecomanda 
spre dispozitiv, și fixaţi tasta după ce dispozitivul a 
reacţionat.

Design ergonomic
Forma rotunjită se potrivește perfect conformaţiei 
mâinii, pentru o operare naturală, echilibrată și 
elegantă.

Funcţii grupate, ușor de utilizat
Funcţiile grupate vă permit să recunoașteţi cu 
ușurinţă butoanele de care aveţi nevoie pentru a 
controla un anumit dispozitiv audio- video. Toate 
funcţiile dispozitivului sunt grupate pe telecomandă. 
În plus, partea superioară a telecomenzii este 
alcătuită din componente de culori diferite (negru, 
argint, aluminiu, ...) și din finisaje diferite pentru 
butoane (negru, argintiu, mat, lucios, ...) pentru 
identificarea rapidă a butoanelor pentru un anumit 
dispozitiv audio-video.
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Repere
• Distanţă de operare: 33 ft (10 m)
Comoditate
• Bază de date IR universală: TV
• Funcţii TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare 

volum, mut, Funcţionare/Standby, Taste numerice, 
Selectare AV, extern, Control meniu, Control 
culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide 
text, Program precedent, Timer Sleep, 16:9, Ghid, 
informaţii

• Caracteristici superioare teletext: Fast text
• Pași instalare: 2
• copiere funcţie tastă
• Limbi: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Număr de taste: 37
• Preprogramat pentru Philips
• Reglementări și standarde: Siglă CE
• Rezistent la stropire

Accesorii
• Baterie: Baterie 1,5V R03/AAA

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: 12 luni
• Număr de baterii: 2
• Tip baterie: AAA

Funcţie infraroșu

• LED-uri de transmisie: 1
• Bază de date universală de coduri IR
• Numărul de mărci din baza de date: Peste 1000
• Interval frecvenţă de transmitere: 24 - 55 kHz
• Unghi transmisie: 90 grad

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Înălţime: 33 mm
• Lungime: 304 mm
• Lăţime: 157 mm

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,578 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30,5 x 15 x 17.2 cm
• Greutate netă: 0,696 kg
• Greutate proprie: 0,882 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Greutate brută: 0,245 kg
• Greutate netă: 0,116 kg
• Greutate proprie: 0,129 kg
•
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