
 

 

Philips
Telecomando universal

2 em 1 para TV e VCR/DVD

SRU5120
Substituição total de funções

Funciona com mais de 1000 marcas
Este telecomando universal é a escolha perfeita se quiser o máximo de funcionalidades 
de TV ou DVD/Videogravador com a conveniência ideal. A forma natural de adaptação 
assegura um controlo confortável!

O substituto ideal para o seu velho telecomando
• Telecomando 2-em-1 para TV, VCR ou leitor/gravador DVD.
• Pronto a utilizar com equipamento Philips

Grande comodidade
• O formato ergonómico permite um controlo confortável
• Funções agrupadas fáceis de utilizar
• Pilhas incluídas: desembrulhar e usar

Configuração rápida e fácil
• Fácil configuração com reconhecimento rápido de teclas
• Para esclarecimentos ou assistência, contacte a linha de serviço URC
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado



 Design ergonómico
O formato suavemente arredondado adapta-se 
perfeitamente à mão para uma operação natural e 
equilibrada. Também é muito atractivo!

Telecomando 2 em 1
Substitua dois telecomandos por uma unidade 
robusta que irá operar o televisor, videogravador ou 
DVD, independentemente da marca ou modelo.

Rápido reconhecimento de teclas
O rápido reconhecimento de teclas ajuda a rápida e 
facilmente corrigir teclas que não estão a funcionar 
depois de instalar a marca do seu equipamento no 
telecomando. Basta premir a tecla durante 5 
segundos enquanto aponta o telecomando para o 
seu dispositivo, e quando o dispositivo reagir terá 
reparado a tecla.

Funções agrupadas fáceis de utilizar
As funções agrupadas permitem reconhecer 
facilmente os botões necessários para controlar um 
dispositivo de áudio/vídeo específico. Todas as 
funções do dispositivo são agrupadas no 
telecomando. Além disso, a parte superior do 
telecomando é composta por peças de diferentes 
cores (preto, prateado, alumínio, ...) e acabamentos 
(preto, prateado, mate, brilhante, ...) que permitem a 
rápida identificação das teclas agrupadas para o 
controlo de um dispositivo de áudio/vídeo 
específico.
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Destaques
• LEDs de transmissão: 1 • Tara: 0,129 kg
•

Comodidade
• Dispositivos suportados: TV, DVD, videogravador
• 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, Adormecer/
temporizador, 16:9, Guia, informação

• Melhoramentos de teletexto: Texto rápido
• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 

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

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

• Etapas de instalação: 2
• Função da tecla copiar
• Suporte de linguagem: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 42
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos

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

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 10 m

• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 1000
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Alimentação
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Número de pilhas: 2
• Tipo de bateria: AAA

Dados da embalagem
• 12NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Altura: 33 mm
• Comprimento: 304 mm
• Largura: 157 mm

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,578 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

30,3 x 15 x 17,2 cm
• Peso líquido: 0,696 kg
• Tara: 0,882 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,245 kg
• Peso líquido: ,116 kg
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