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-1-ben távvezérlő a TV, a videomagnó vagy DVD-lejátszó/felvevő számára.
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Kényelem
• Univerzális IR adatbázis: TV, VCR, DVD
• 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
• VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView 

funkció, VCR plus, Menüvezérlés
• DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer 

menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, 
Számgombok

• Könnyen telepíthető: Automatikus keresés
• Telepítési lépések: 2
• gombfunkciók másolása
• Nyelvi támogatás: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Kézikönyv nyelvei: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Gombok száma: 41
• Előreprogramozva a Philips számára
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• fröccsenésbiztos

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

Áram
• Elem élettartama: 12
• Elemek száma: 2

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 148 x 28 x 290 mm
• Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 181 x 170 x 

310 mm
• Összehajtva: Egyszeres fólia/karton hátoldal
• Anyagok: Újrahasznosított PET A

Infravörös képességek
• Működési távolság: 7 m
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR kód adatbázis
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 600
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 90 fok
•

Univerzális távvezérlő
2 az 1-ben TV, VCR/DVD távvezérlő  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2007-12-07

Verzió: 3.0

12 NC: 9082 100 03866
EAN: 87 10895 86542 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
SRU5

Termék

2 az 1-be
Váltson ki k
egységgel, a
DVD-t, függ

Előrepro
Ha Philips k
távirányítót
Philips már

Csepp- és
A kemény h
italnak, és t
történő zuh

Funkcion
A készülék 
funkciógom
végezhetők
lenyomása 

Alacsony
Hogy időbe
vagy az akk

Automat
Az új távve
munkára, h
eszköze sz
20/87

kijelölés

n távirány
ét külön tá
mely képes
etlenül azo

gramozva
észüléke v

 programoz
 előre beállí

 ütésálló
áz ellenáll 
úléli a legal
anást is a k

ális menü
menüiben v
bokkal egys
 műveletek,
nélkül.

 akkufesz
n megtudha
umulátor f

ikus márk
zérlőjét lege
ogy engedi 
ámára legm
ító
vvezérlőt egyetlen robusztus 
 kezelni TV-t, a videót vagy a 
k típusától.

 Philips-hez
an, akkor az univerzális 
ás nélkül tudja használni, mivel a 
totta.

a rácseppenő és kifröccsenő 
ább egy méter magasságból 
emény padlóra.

gombok
aló kereséshez használható 
zerű, egy gombnyomással 
 a Shift és a Shift funkciógombok 

ültség kijelzése
ssa, mikor esedékes az elemcsere 
eltöltése.

akeresés
gyszerűbben úgy bírhatja 
őt automatikusan megkeresni az 
egfelelőbb kódot.
ek

http://www.philips.com

