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Evrensel uzaktan kumanda

SRU8008
Maksimum fonksiyonellik. 

Minimum karışıklık.
Kolay gezinme ve seçim için tam renkli simgeler. TV, DVD(R)-HDD, VCR, Uydu, Radyo, 
Kablo ve daha fazlası gibi 8 adete kadar cihazı kontrol edebilirsiniz.

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü
• TV, VCR, SAT, DVD, Radyo, CD, AMP ve Alıcı için tek uzaktan kumanda
• Birçok cihaz ve markanın kızılötesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

Akıllı sezgisel kullanım
• Okuması kolay 1,4 inç renkli LCD ekran
• Menülerde hızlı gezinme için döner imleç
• Tek düğme ile birden çok cihazı kontrol edebilme
• Karanlıkta kolaylık için arkadan ıșıklandırmalı LCD ekran

Hızlı ve basit kurulum
• Kurulum için manuel ișlem gerektirmez
• Bașka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme
• Bașka fonksiyonları kolayca ekleyip etiketleyin



 1,4 inç renkli ekran
Ekrandaki içeriğin kolay okunması için 1,4 inç (96 x 67 
piksel) renkli LCD ekran kullanılmıștır.

Hassas döner imleç
Döner tekerleği bulunan bir imleç ayarlar 
menüsünde ve cihaz sayfalarında, hem saat yönünde 
hem de saatin ters yönünde kolayca gezinebilmenizi 
sağlar.

Kurulum sihirbazı
Bir marka ya da cihazın tanımlanması için 3 basamaklı 
bir kodun girilmesi gereken diğer uzaktan 
kumandaların tersine bu uzaktan kumandanın 
üzerinde, markası ne olursa olsun tüm 
donanımlarınızın ayarlanmasına yardımcı olan adım 
adım yönergeler bulunmaktadır.

Öğrenme özelliği
Öğrenme ișlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra 
kullanmak için bașka bir uzaktan kumandadan 
kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz 
kodları yerleșik veritabanında yoksa, bunlar evrensel 
uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan 
öğrenilebilir

Evrensel IR kodu veritabanı
Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan 
kumandadaki yerleșik kızılötesi kodları içeren 
kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, 
sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımınızı 
denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, 
denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını 
seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun 
piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini 
sağlayabilirsiniz.

Bașka fonksiyonlar ekleyin
Gelișmiș fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, 
fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale 
getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun 
kalmazsınız.

Etkinliğe dayalı kullanıcı arayüzü
Etkinlik tabanlı kontrol, bileșenleri teker teker 
çalıștırmak yerine, en sık kullanılan fonksiyonlarla 
"Film izlemek" veya "CD dinlemek" gibi ișlemleri bir 
araya getirir. Kullanıcı ‘film izlemeyi’ seçtiğinde, 
kullanıcının DVD oynatıcı, TV ve multimedya alıcısı 
gibi her ekipmanı birer birer kontrol etmesine gerek 
kalmadan, tek düğme, film izlemeyi bașlatmak için 
gerekli olan komutları (TV'yi açmak, amplifikatörü 
açmak ve doğru giriși seçmek, DVD oynatıcıyı açmak 
ve oynatımı bașlatmak) kontrol eder.

Arkadan ıșıklandırmalı ekran
Arkadan ıșıklandırma, karanlıkta kullanım için LCD 
ekranın veya tuș takımının aydınlanmasını sağlayan bir 
özelliktir. Arkadan ıșıklandırmanın en yaygın iki türü 
LED ve elektroıșıma (EL) teknolojileridir. LED'le 
aydınlatılan uzaktan kumandalar, çoğunlukla parlak 
ama düzensiz yeșil veya mavi bir ıșık yayar, EL 
panellerse düzenli mavi, beyaz veya yeșil tonlardadır.
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Kullanılabilirlik
• Desteklenen cihazlar: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABLO, CD/MD, ALICI, AMP, Ev Sineması, DVR, 
AudioSet, Dijital Ortam Alıcısı, DVB-T/S, DVD 
Kaydedici, Birleșik DVDR-HDD, Birleșik DVD-
VCR, Oyun konsolu, HTS, PC, Projektör (IR), PVR, 
TEYP, Radyo, Birleșik TV-DVD, Birleșik TV-VCR, 
Birleșik TV-VCR-DVD

• Etkinlik sayısı: 8
• Programlanabilir makrolar: Evet, 8
• Düșük pil seviyesi göstergesi
• Ekran Tipi: LCD
• Kurulum Kolaylığı: Otomatik arama
• Tuș sayısı: 45
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Felemenkçe, İngilizce, 

Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca
• Kullanım kılavuzundaki diller: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce, 
İtalyanca, Rusça, Türkçe, İsveççe, Norveççe, Fince

• Scrollwheel

Kızılötesi Özellikleri
• Çalıșma mesafesi: 33 ft (10 m)
• IR kodlarını öğrenme
• Veritabanındaki marka sayısı: 1100'ün üzerinde

• Tașıyıcı frekans aralığı: 19kHz - 455 kHz
• Aktarım açısı: 90 derece

Güç
• Pil sayısı: 3
• Pil tipi: AA / LR6 Alkalin
• Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 2
• Brüt ağırlık: 1,22 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 33 x 17,1 x 9,6 cm
• Net ağırlık: 0,298 kg
• Dara ağırlığı: 0,922 kg

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 40584 7
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

15,75 x 31,95 x 4,7 cm
• Brüt ağırlık: 0,535 kg
• Net ağırlık: 0,149 kg
• Dara ağırlığı: 0,386 kg
•
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