
 

 

Philips
Telecomando multimédia

SRM5100
Kit de extensão perfeito para o seu 

computador com Windows Vista!
A solução perfeita para trabalhar com as funções Media Center no seu PC. Basta ligar o 
dongle USB ao PC e pode controlar de forma remota as funções de gravação do seu 
televisor, DVD e disco rígido do seu PC.

Controle todos os conteúdos multimédia com apenas alguns cliques
• Navegue pelos ficheiros de música utilizando o televisor/monitor
• Tecla de acesso directo para controlar o PC com Microsoft Media Center
• Compatível com Microsoft Vista (Media Center Editions)

Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas
• Telecomando 4 em 1 para controlar o computador, televisor, STB e AMP
• Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos

Grande comodidade
• Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos



 Base de dados de código IV universal
Uma base de dados universal de códigos IV é uma 
biblioteca de códigos infra-vermelhos incorporada 
num determinado comando. Esta função oferece-lhe 
um comando que controla o seu equipamento sem 
que seja necessário conhecer os sinais individuais. 
Seleccione, na base de dados, o conjunto de códigos 
infra-vermelhos correspondente aos dispositivos 
que deseja controlar, de modo a activar o controlo 
de praticamente todos os elementoss de sistemas 
áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o 
seu modelo ou marca.

Controlos Microsoft incluídos
Está incluído um botão verde para Microsoft Media 
Center no telecomando que lhe proporciona acesso 
ao menu do Microsoft Media Center.

Funcionalidade de aprendizagem
A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao 
processo pelo qual o telecomando capra e armazena 
sinais infra-vermelhos para serem usados 
posteriormente. Quandos os códigos de dispositivos 
não fazem parte da base de dados incorporada, 
podem ser retirados do comando original, ao 
apontar para ele.

Compatibilidade com Microsoft Vista
Para reproduzir os seus ficheiros multimédia 
preferidos no Windows Media Center do Microsoft 
Vista, o telecomando está equipado com códigos IV 
que permitem controlar o computador através da 
chave UV fornecida. Ao ligar o monitor do 
computador e premir o botão verde, é apresentado 
o menu do Vista. Pode agora percorrer os 
conteúdos através do telecomando.
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Comodidade
• Funções DVD: Teclas de transporte, Controlo do 

menu do sistema, Controlo do menu de disco, 
Teclas de dígitos

• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Suporte de linguagem: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/N/FIN/P
• Número de teclas: 45
• Aprovações Regulamentares: Marca CE
• Funções SAT/CBL: Teclas de dígitos, Controlo de 

menus, Guia, informação, Favoritos
• Funções TV: Aumentar/diminuir um programa, 

Aumentar/diminuir volume, sem som, Energia/
Espera, Teclas de dígitos, Selecção AV, externa, 
Controlo de menus, Controlo da Cor/
Luminosidade, Teclas de texto rápidas, Programa 
anterior, Guia, informação

• Base de dados IV universal: TV, DVD, SAT, CABO, 
RECEPTOR, AMP, PVR, DVB-T, PC

Potência
• Vida útil da bateria: 12 Meses
• Número de pilhas: 2
• Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar 

automático

Capacidades de Infravermelhos
• Distância de funcionamento: 7 m
• Conhecer os código IV
• Conhecer os limites de frequência: 30 kHz - 60 

kHz
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal
• Número de marcas na base de dados: Mais de 1000
• Limites de frequência da portadora: 28 - 70 kHz
• Ângulo de transmissão: 90 grau

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Altura: 180 mm
• Comprimento: 346 mm
• Quantidade: 6
• Largura: 120 mm

Dados da embalagem
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Peso bruto: 0.36 kg
• Altura: 38 mm
• Comprimento: 338 mm
• Largura: 162 mm
•
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