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SRU5170
Průvodce nastavením pomocí LCD displeje
Obsluhuje zařízení více než 1000 značek
S novým produktem SRU5170 je instalace zařízení snadnější a rychlejší než dosud. Díky 
kombinaci LCD displeje s přehlednými informacemi a zjednodušeným návodem k použití 
bude vaše dálkově ovládané zařízení nastaveno během okamžiku.

Jediný ovladač pro většinu zařízení a značek
• Ovládání až 7 zařízení z celkového počtu 10
• Snadné přidání a označení dalších funkcí
• Naprogramováno pro použití se zařízeními společnosti Philips

Rychlé a snadné nastavení
• Zjednodušený návod k použití umožňuje rychlé nastavení
• Snadné učení kódů z jiného ovladače
• Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky

Báječná výhoda
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládání
• Snadno použitelné sdružené funkce
• LCD obrazovka je podsvětlena pro pohodlnou obsluhu v šeru
• Indikace vybitých baterií upozorní, že je třeba baterie vyměnit.
• S výrobkem jsou dodávány příslušné baterie, takže je ihned funkční



 Podsvícení obrazovky
Podsvětlení zajišťuje dobrou čitelnost LCD 
displeje nebo klávesnice i za slabého okolního 
světla. Dva nejběžnější typy podsvětlení 
zahrnují použití diod LED a 
elektroluminiscenční osvětlení (EL). Dálkové 
ovladače s podsvětlením LED mají obvykle 
jasné, avšak nerovnoměrné podsvětlení žluté 
nebo zelené barvy. Panely s podsvětlením typu 
EL vyzařují rovnoměrné světlo modrého, 
bílého nebo zeleného odstínu.

Indikace vybitých baterií
Budete vědět, kdy je třeba dobít nebo vyměnit 
baterie.

Zjednodušený návod k použití
Zjednodušený návod k použití pomáhá nastavit 
univerzální dálkové ovládání. Nastavení se nyní 
provádí prostřednictvím LCD displeje namísto 
dřívějšího zadávání několikamístných kódů. 
Kromě informací uvedených na LCD displeji 
lze další podrobnosti nalézt ve stručném 
návodu.

Funkce učení
Funkce učení umožňuje, aby dálkový ovladač 
zachytil a uložil signály přenášené 
infračerveným paprskem z jiných dálkových 
ovladačů a podle potřeby je použil. Když 
nejsou v zabudované databázi zahrnuty kódy 
zařízení, je možné je dálkový ovladač naučit od 

původního dálkového ovladače tak, že na něj 
namíříte.

Dálkový ovládač 7 v 1 pro dom. zábavu
Univerzální dálkové ovládání 7 v 1 umožňuje 
naprogramování a provoz až 7 audio/video 
zařízení téměř jakékoli značky. Je vybaveno 
infračervenými kódy všech typů zařízení 
domácí zábavy téměř jakékoli značky. S tímto 
jednoduchým ovládáním můžete nahradit svou 
sbírku dálkových ovládání jediným.

Přidání dalších funkcí
Vylepšený způsob přidávání a označování 
funkcí usnadňuje a zrychluje přidání dalších 
funkcí. Nyní již nebudou chybět žádné užitečné 
funkce.
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Pohodlí
• Podporovaná zařízení: Televize, Videorekordér, 

DVD, SAT, Kabel, CD/MD, PŘIJÍMAČ, 
ZESILOVAČ, PC

• Funkce televizoru: Program nahoru/dolů, Hlasitost 
nahoru/dolů, ztlumení, Napájení/pohotovostní 
stav, Číslicová tlačítka, Výběr AV, vnější, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Řízení barev/jasu, 
Tlačítka pro teletext, Tlačítka pro český teletext, 
Předchozí program, Časovač, 16:9, Průvodce, 
informace

• Vylepšení teletextu: Český teletext
• Funkce DVD: Klávesy posunu, Ovládání pomocí 

menu, Ovládání z menu Disc, Číslicová tlačítka
• Funkce videorekordéru: Klávesy posunu (6), 

Showview, VCR plus, Ovládání prostřednictvím 
nabídek

• Funkce SAT/CBL: Číslicová tlačítka, Ovládání 
prostřednictvím nabídek, Průvodce, informace, 
Oblíbené, Funkce teletextu

• Snadná instalace: Funkce Autosearch
• Kroky instalace: 2
• Funkce tlačítka kopírování: Ano
• Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačítek: 40
• Předprogramováno pro Philips: Ano
• Regulační opatření: Značka CE
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano

Příslušenství
• Baterie: Ano, baterie R03/AAA 1,5 V

Infračervený přenos
• Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
• Vysílací diody LED: 1
• Univ. databáze kódů dálkových ovládání: Ano
• Počet značek v databázi: Přes 1100

• Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
• Úhel přenosu: 90 stupeň
• Učení kódů infračerveného přenosu: Ano
• Frekvenční pásmo učení: 20 kHz až 70 kHz a 455 

kHz

Spotřeba
• Výdrž baterie: 12 měsíců
• Počet baterií: 2
• Typ baterie: AAA

Vnější obal
• Množství: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Výška: 172 mm
• Délka: 312 mm
• Šířka: 151 mm

Údaje na obalu
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Délka: 304 mm
• Výška: 33 mm
• Šířka: 157 mm

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,5 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 31 x 18 x 17 cm
• Čistá hmotnost: 0,96 kg
• Hmotnost obalu: 0,54 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
• Hrubá hmotnost: 0,26 kg
• Čistá hmotnost: 0,16 kg
• Hmotnost obalu: 0,1 kg
•
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