
lles in eigen hand!
A

Automatische achtergrondverlichting, leerfunctionaliteit
Met deze universele afstandsbediening kunt u genieten van superieure technologie en 
vormgeving.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• 6-in-1-afstandsbediening voor TV, VCR, STB, DVD, CD en versterker.
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Aantrekkelijke verchroomde afwerking
• De gebruikersinterface licht op als u het apparaat oppakt
• Bedien meerdere apparaten met één druk op de knop

Eenvoudige installatie
• Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
• Code-invoer voor direct instellen van de afstandsbediening
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning

• URC-ondersteuning via de speciale website
Philips
Universele 
afstandsbediening

6-in-1
SBCRU760
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Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 300
• Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
• Transmissiehoek: 90 graden
• Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz

Convenience
• Database met universele IR-code: TV, 

Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, 
RECEIVER, Amp

• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondlicht: Rood
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Handsfree automatisch zoeken
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Functie voor kopieertoets
• Installatiestappen: 2
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/E/I
• Talen in handleiding: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/

DK/N
• Aantal toetsen: 39
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Besturing 

via menu, Kleur-/helderheidsregeling, Teletekst-
toetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, 
Sleeptimer, 16:9, Gids, info

• SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Besturing via 
menu, Gids, info, Favorieten, Tekstfuncties

• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 
systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

• Functies van de videorecorder: 
Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, 
Besturing via menu

• Teletekstverbeteringen: FastText
• Kantelfunctie: Kantelsensor

Accessoires
• Batterij: Ja, 1,5 V LR6 AA-batterij

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 160 x 38 

x 339 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 173 x 121 x 

346 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Materialen: Gerecycled PET A

Voeding
• Levensduur van de batterij: 12
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 2
•
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eerfunctionaliteit
e leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij 
en afstandsbediening infraroodsignalen van andere 
fstandsbedieningen opvangt en opslaat voor 
oekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in 
e ingebouwde database staan, kunnen deze altijd 
orden verkregen van de originele afstandsbediening. U 
oeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

erchroomd ontwerp
e stijlvolle, verchroomde afwerking ziet er goed uit en 
ast perfect bij de nieuwste A/V-modellen.

utomatische achtergrondverlichting
 hoeft niet langer in het donker de knoppen op de 
fstandsbediening te zoeken. Wanneer u de 
fstandsbediening oppakt, lichten de toetsen (of het 
CD-display) automatisch op.

emak met één druk op de knop
et een macro kunt u met één druk op de knop een 

ele reeks bewerkingen uitvoeren. Een macro 
ombineert een reeks voorgeprogrammeerde 
pdrachten onder één knop. Met één druk op de knop 
unt u dus een reeks functies gebruiken.

utomatische merkselectie
et aan het werk krijgen van een nieuwe 
fstandsbediening is een simpel geval van de 
eschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

irecte code-invoer
ls de afstandsbediening het merk van uw apparatuur 
iet automatisch kan vinden, kunt u nog altijd 
andmatig de juiste code invoeren. Deze staat in de 
itgebreide codelijst in de gebruiksaanwijzing.
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