
 

Philips
Yleiskaukosäädin

Neljälle laitteelle: TV/DVD/SAT/AMP

SRU740NC
Erittäin ohut

Tyylikäs yleiskaukosäädin, jolla voi ohjata useimpien televisioiden, videonauhurien, DVD-
laitteiden, satelliittivastaanottimien ja kaapeli-tv-kotipäätteiden toimintoja.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin
• 4 laitteen ohjaus: TV, päätelaite, DVD ja AV-vastaanotin
• Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta
• Erittäin ohut muotoilu sopii hyvin kodin viihdelaitteisiin
• Erilliset painikkeet valikkojen käyttöä varten
• Valo ilmaisee laitteen käytettävän tilan
• Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä

Nopea ja helppo asennus
• Laitemerkkien automaattinen haku
• Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
• Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
• URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta
 



 Neljän viihdelaitteen kaukosäädin
Voit korvata kaukosäädinrykelmän yhdellä 
ohjaimella, jolla television, satelliittivastaanottimen 
(tai kaapelivastaanottimen), DVD-laitteen/-
tallentimen ja AV-vastaanottimen ohjaus sujuu 
merkistä tai mallista riippumatta.

Philips-valmius
Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, 
yleiskaukosäädintä ei tarvitse ohjelmoida, koska 
kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-
laitteita varten.

Erittäin ohut
Erittäin ohueksi muotoiltu kaukosäädin on tavallista 
litteämpi. Kaukosäätimen tavallinen paristo on 
korvattu kolikon kokoisella nappiparistolla, joka vie 
vähemmän tilaa.

Erilliset valikkopainikkeet
Erilliset valikkopainikkeet tekevät valikkojen käytöstä 
helppoa. Valikoissa voi siirtyä yhdellä painalluksella 
ilman toiminnonvaihtopainikkeita.

Laitteen tilan ilmaisin
Merkkivaloista näet, mikä tila laitteessa on kulloinkin 
käytössä.

Alhaisen latauksen ilmaisin
Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristot 
vaihdettava.

Automaattinen laitemerkkien haku
Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on 
vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan 
automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.
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Käytön mukavuus
• Yleinen infrapunatietokanta: TV, Videonauhuri, 

DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, 
vahvistin

• Televisiotoiminnot: Ohjelma eteen-/taaksepäin, 
Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, 
Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen 
hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-
painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, 
Uniajastin/ajastin, 16:9, Opas, infotoiminto

• Teksti-tv:n parannukset: Fast text
• Videonauhurin toiminnot: Siirtopainikkeet (6), 

Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
• DVD-toiminnot: Siirtopainikkeet, Järjestelmän 

valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, 
Numeropainikkeet

• Asennusvaiheet: 2
• SAT-/CBL-toiminnot: Numeropainikkeet, 

Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites 
(Suosikit), Tekstitoiminnot

• Helppo asennus: Automaattinen haku
• Kielituki: GB/F/D/NL/I/E
• kopiointipainike
• Käyttöoppaan kielet: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P
• Painikkeiden määrä: 48
• Esiohjelmoitu Philipsille
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Roiskeensuojattu

Infrapunaominaisuudet
• Käyttöetäisyys: 7 m
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 300
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Lähetyskulma: 90 astetta

Mitat
• Määrä pakkauksessa: 6

Virta
• Paristojen kesto: 12
• Akkujen määrä: 2

Lisätarvikkeet
• Akku: Kyllä, CR2025-kolikkoparisto, 3 V, litium
•
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