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SRU5170
Настройка с меню с LCD дисплей

Работи с над 1000 модела
Можете да инсталирате по-лесно и по-бързо устройствата си с новото SRU5170! 
Комбинацията от LCD дисплей, насочваща информация и опростено ръководство за 
бърз старт ви гарантира, че дистанционното ви ще бъде настроено за нула време!

Общо управление на повечето устройства и марки
• Управление на до 7 устройства, избрани измежду 10
• Лесно добавяне и обозначаване на допълнителна функционалност
• Готово за използване с апаратура на Philips

Бърза и лесна настройка
• Опростено ръководство за бърз старт с указания
• Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт

Изключително удобство
• Ергономичната форма позволява удобно управление
• Лесни за използване функции по групи
• LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното
• Индикацията за изтощена батерия показва кога да се сменят батериите
• Включени са батерии за бързо отваряне и работа



 Фоново осветление на екрана
Фоновото осветление е функция, която 
осветява LCD екран или клавиатура, за да се 
използват на тъмно. Двата най-често 
срещани типа фоново осветление са 
светодиодно (LED) и 
електролуминисцентно (EL). 
Дистанционните с фоново осветление с 
LED обикновено са ярки, но с 
неравномерен жълт или зелен цвят, докато 
EL панелите са равномерно осветени 
нюанси на синьо, бяло или зелено.

Индикатор за изтощена батерия
За да разберете навреме кога трябва да се 
заредят или сменят батериите.

Ръководство за бърз старт
Опростеното ръководство за бърз старт ви 
подпомага при инсталирането на 

универсалното дистанционно управление. 
Вместо да въвеждате 3- или 4-цифрени 
кодове, в дистанционното е вграден LCD 
екран, който ви насочва по време на 
инсталацията. Освен това, ръководството 
ви предоставя допълнителна информация 
към показаната на LCD екрана, за бърза 
инсталация.

Функции на обучение
Функциите на обучение се отнасят за 
процес, чрез който дистанционното 
управление улавя и съхранява инфрачервени 
сигнали от други дистанционни управления 
за по-нататъшна употреба. Когато кодовете 
на устройство не са включени в собствената 
база данни, те могат винаги да се "научат" от 
оригиналното дистанционно управление, 
просто чрез посочване към него.

"7 в 1" дистанционно за домашно 
развлечение
Универсалното дистанционно управление 
"7 в 1" ви позволява да програмирате и 
работите със 7 аудио- и видеоустройства 
почти от всички марки. Дистанционното 
съдържа инфрачервените кодове на всички 
видове устройства за домашно развлечение 
от почти всички марки. С това единствено 
дистанционно можете да заместите своята 
колекция от дистанционни управления с 
едно-единствено.

Добавете допълнителна 
функционалност
Подобреният начин за добавяне и 
подобряване на функции улеснява и 
ускорява добавянето на допълнителна 
функционалност. Така че, вече няма да ви 
липсват функции.
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Удобство
• Поддържани устройства: Телевизори, VCR, 

DVD, SAT, КАБЕЛ, CD/MD, ПРИЕМНИК, 
усилвател, PC

• Функции на телевизора: Програма нагоре/
надолу, Сила на звука нагоре/надолу, 
изключване на звука, Захранване/готовност, 
Цифрови клавиши, AV избор, външен, 
Управление на менюто, Регулиране на 
цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи 
бутони за текст, Предишната програма, 
Заспиване/таймер, 16:9, Ръководство, 
информация

• Подобрения за телетекст: бърз текст
• Функции на DVD: Бутони за движение, 
Управление на системното меню, Управление 
на дисковото меню, Цифрови клавиши

• Функции на видеокасетофона: Бутони за 
движение (6), ShowView, VCR plus, Управление 
на менюто

• Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови 
клавиши, Управление на менюто, Ръководство, 
информация, Предпочитани, Функции за текст

• Лесно инсталиране: Автоматично търсене
• Стъпки за инсталиране: 2
• функция на бутона за копиране
• Поддръжка на езици: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Брой на бутоните: 40
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Устойчив на пръски

Аксесоари
• Батерия: Да, батерия R03/AAA 1,5V

Възможности за инфрачервена връзка
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1

• Универсална база данни на ИЧ кодове
• Брой марки в базата данни: Над 1100
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Ъгъл на излъчване: 90 градус
• Научаване на IR кодове
• Честотен обхват за обучение: 20 kHz до 70 kHz 
и 455 kHz

Мощност
• Живот на батерията: 12 месеца
• Брой на батериите: 2
• Тип батерия: AAA

Външен кашон
• Количество: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Височина: 172 мм
• Дължина: 312 мм
• Ширина: 151 мм

Данни за опаковката
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Дължина: 304 мм
• Височина: 33 мм
• Ширина: 157 мм

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,5 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 31 x 18 x 17 см
• Нето тегло: 0,96 кг
• Тегло с опаковката: 0,54 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,7 x 30,4 x 3,3 см
• Бруто тегло: 0,26 кг
• Нето тегло: 0,16 кг
• Тегло с опаковката: 0,1 кг
•
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