
 

 

Philips
Univerzálne diaľkové 
ovládanie

7 z 10 zariadení

SRU5170
Sprievodca nastavením cez displej LCD

Funguje s viac ako 1000 značkami
Pomocou modelu SRU5170 nainštalujete vaše zariadenia jednoduchšie a rýchlejšie! 
Kombinácia displeja LCD so sprievodnými informáciami a zjednodušenej stručnej príručky 
spustenia zabezpečí správne nastavenie diaľkového ovládania za okamih!

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek
• Ovládajte až 7 zariadení z výberu 10
• Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Rýchle a jednoduché nastavenie
• Zjednodušená stručná príručka spustenia pre rýchle nastavenie so sprievodcom
• Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
• URC podporný servis cez určenú webovú stránku

Skvelé pohodlie
• Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
• Jednoducho použiteľné funkcie usporiadané do skupín
• LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme
• Indikácia slabej batérie, keď treba obnoviť batérie
• Batérie sú pribalené, stačí len rozbaliť a môžete prepínať.



 Podsvietenie na obrazovke
Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD 
obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v 
tme. Dva najobvyklejšie typy podsvietenia sú 
LED a elektroreflexné (EL). Ovládače 
podsvietené pomocou LED sú zvyčajne jasné 
ale nerovnomerné pri žltej alebo zelenej farbe, 
kým EL panely sú rovnomerné s modrým, 
bielym alebo zeleným odtieňom.

Indikácia slabej batérie
Aby ste včas vedeli, kedy je potrebné batérie 
nabiť alebo vymeniť.

Zjednodušená stručná príručka 
spustenia
Zjednodušená stručná príručka spustenia 
poskytuje pomoc pri nastavovaní 

univerzálneho diaľkového ovládania. Namiesto 
písania 3- alebo 4-ciferných kódov je do 
diaľkového ovládania zabudovaný displej LCD, 
ktorý vás povedie nastavením. A navyše 
poskytuje stručná príručka spustenia okrem 
informácií zobrazovaných na displeji LCD pri 
rýchlom nastavení aj dodatočné informácie.

Funkcia "Učiť sa"
Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom 
diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené 
signály z iných ovládačov pre ich neskoršie 
použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v 
databáze na základnej doske, vždy sa použije 
učenie z originálneho ovládania, jednoduchým 
namierením na neho.

Diaľ. ovládanie 7 v 1 pre domácu zábavu
Univerzálne diaľkové ovládanie 7 v 1 umožňuje 
programovať a ovládať až 7 audio/video 
zariadení takmer každej značky. Toto diaľkové 
ovládanie obsahuje IR kódy všetkých druhov 
zariadení domácej zábavy takmer každej 
značky. Pomocou tohto jedného diaľkového 
ovládania môžete svoju zbierku diaľkových 
ovládaní nahradiť jedným diaľkovým 
ovládaním.

Pridávanie ďalších funkcií
Vylepšený spôsob pridávania a označovania 
funkcií zjednodušuje a urýchľuje rozširovanie 
funkčnosti. Takže už žiadne chýbajúce funkcie.
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Vybavenie a vlastnosti
• Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, 

KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér, PC
• TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/

nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, 
Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez 
ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, 
Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, 
Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie

• Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
• DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie 

systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, 
Digitálne kľúče

• Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), 
Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez 
ponuku

• Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez 
ponuku, Príručka, informácie, Obľúbené, Textové 
funkcie

• Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
• Postup pri inštalácii: 2
• Tlačidlo kopírovanie
• Jazyková podpora: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Počet tlačidiel: 40
• Predprogramované pre Philips
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Odolné voči ostriekaniu

Príslušenstvo
• Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Infračervené schopnosti
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100

• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Uhol vysielania: 90 stupeň
• Učenie IR kódov
• Učenie rozsahu frekvencie: 20 kHz až 70 kHz a 455 

kHz

Príkon
• Životnosť batérie: 12 mesiacov
• Počet batérií: 2
• Typ batérie: AAA

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Výška: 172 mm
• Dĺžka: 312 mm
• Šírka: 151 mm

Údaje o balení
• 12 NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Dĺžka: 304 mm
• Výška: 33 mm
• Šírka: 157 mm

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,5 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31 x 18 x 17 cm
• Čistá hmotnosť: ,96 kg
• Hmotnosť obalu: ,54 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3.3 cm
• Hmotnosť brutto: ,26 kg
• Čistá hmotnosť: ,16 kg
• Hmotnosť obalu: ,1 kg
•
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