
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

2 az 1-ben TV és VCR/DVD

SRU5120
Teljes funkcionalitást biztosít

Több mint 1000 márkával kompatibilis
Ez az univerzális távvezérlő tökéletes választás, ha TV-jét, DVD készülékét vagy videomagnóját 
maximális funkcionalitással kívánja használni, a legnagyobb kényelem mellett. A távvezérlő formája, 
melynek köszönhetően természetesen illeszkedik a kezébe, kényelmes vezérlést tesz lehetővé.

Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez
• 2-az-1-ben távvezérlő a TV, a videomagnó vagy DVD-lejátszó/felvevő számára.
• Készen áll a Philips készülékekhez

Nagy megbízhatóság
• Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
• Könnyen használható csoportosított funkciók
• Elemekkel ellátva az azonnali használathoz

Gyors és könnyű beállítás
• Egyszerű beállítás gyors gombfelismeréssel
• Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
• URC támogatás a kijelölt weboldalon



 2 az 1-ben távirányító
Váltson ki két külön távvezérlőt egyetlen robusztus 
egységgel, amely képes kezelni TV-t, a videót vagy a 
DVD-t, függetlenül azok típusától.

Ergonomikus kivitel
A lekerekített formának köszönhetően tökéletesen 
illik a kezébe a természetes, kiegyensúlyozott 
működésért. Jól is néz ki!

Gyors gombfelismerés
A gyors gombfelismerés segítségével gyorsan és 
egyszerűen kijavíthatja a készülék gyártmányának 
kiválasztása után nem működő gombokat. Nyomja 
meg a gombot, tartsa lenyomva 5 másodpercig, 
miközben a távvezérlőt a készülékre irányítja; amint 
a berendezés reagál, a gomb beállítása kész.

Könnyen használható csoportosított 
funkciók
A csoportosított funkciókkal könnyen felismerhetők 
az audio- és videoeszközök vezérléséhez szükséges 
gombok. Az eszköz minden funkciója csoportosítva 
van a távvezérlőn, amelynek teteje különböző színű 
(fekete, ezüst, alumínium stb.) részekből és 
gombokból (fekete, ezüst, matt, fényes stb.) áll, így 
gyorsan megállapítható, mely gombokkal 
működtethető egy meghatározott eszköz.
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Fénypontok
• Általános IR-kód adatbázis: Van •
Kényelem
• Támogatott eszközök: TV, DVD, VCR
• TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/

le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV 
választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/
fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext 
gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, 
Útmutató, tudnivalók

• Fejlesztett Teletext: gyorstext
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 

funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása: Van
• Nyelvi támogatás: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/

RU/SK/SV/UK
• Gombok száma: 42
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos: Van

Tartozékok
• elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1

• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok

Kapcsoló
• Elem élettartama: 12 hónap
• Akkumulátorok száma: 2
• Akku típusa: AAA

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 44079 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Bruttó tömeg: 1,705 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

30,9 x 14,9 x 16,1 cm
• Nettó tömeg: 0,696 kg
• Táratömeg: 1,009 kg

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 44079 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

15,7 x 30,4 x 2,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,245 kg
• Nettó tömeg: 0,116 kg
• Táratömeg: 0,129 kg
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