
Ta full kontroll!
Automatisk bakgrundbelysning, intelligent inlärning

Den här universalfjärrkontrollen ger dig överlägsen teknik och design.

En kontroll för alla enheter och fabrikat
• 6-i-1-fjärrkontroll för TV, video, satellit, DVD, CD och hemmabio.
• Praktisk IR-inlärning från andra fjärrenheter genom att peka på dem
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet
• Iögonfallande krompläterad yta
• Belysningen tänds så fort du tar upp fjärrkontrollen
• Flera kommandon i en knapptryckning

Enkel installation
• Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
• Kodinmatning för direkt inställning av din fjärrkontroll
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
• Supporthjälp via anpassad webbplats
6-i-1 universalfjärrkontroll SBCRU760
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IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 300
• Bärvågsfrekvensomfång: 28-70 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
• Inlärning av frekvensomfång: 30-60 kHz

Bekvämlighet
• Generell IR-databas: TV, Video, DVD, SAT, 

KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Röd
• Förprogrammerad för Philips
• Handsfree autosökning
• Enkel systemkonfiguration
• Copy key function
• Installationssteg: 2
• Språkstöd: GB/F/D/NL/E/I
• Handbok på olika språk: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/

DK/N
• Antal tangenter: 39
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Vattentålig
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/

ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/

ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, 
Insomning/timer, 16:9, Guide, info

• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 
Menykontroll, Guide, info, Favoriter, 
Textfunktioner

• DVD-funktioner: Transporttangenter (6), 
Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter

• Video-funktioner: Transporttangenter (6), 
Showview, VCR plus, Menykontroll

• Text-TV: Snabbtext
• Lutning: Lutningssensor

Tillbehör
• Batteri: Ja, 1,5 V AA/LR6-batteri

Storlek
• Blistermått (BxDxH): 160 x 38 x 339 mm
• Förpackningsstorlek (BxDxH): 173 x 121 x 

346 mm
• Antal i förpackning: 3
• Material: Återvunnen PET A

Övriga data
• Batteriets livslängd: 12
• Batterityp: AA-batterier
• Antal batterier: 2
•
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rompläterad
legant kromad yta som passar perfekt till modern 
esign.

utomatisk bakgrundsbelysning
u behöver du aldrig mer famla efter knapparna i 
örkret, för så fort du tar upp fjärrkontrollen tänds de 

ller LCD-skärmen automatiskt.

utomatisk sökning efter fabrikat
är du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du helt 
nkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter den mest 
ämpliga koden för din utrustning.

irekt kodinmatning
m fjärrkontrollen inte hittar utrustningens fabrikat 
utomatiskt kan du alltid mata in den digitala koden 
anuellt. Du hittar koden i den omfattande listan som 
edföljer instruktionerna.

nknappsfunktioner
nknappsfunktionerna gör att du kan utföra flera 
ommandon genom att bara trycka på en enda knapp 
ia ett makro. Ett makro kombinerar en rad 
örprogrammerade kommandon i en enda knapp. Du 
ehöver därför bara trycka på en knapp för att utföra 
n rad olika funktioner.

nlärningsfunktion
R-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en 
nnan och sedan användas i den mottagande 
järrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i 
en inbyggda databasen kan du överföra dem från den 
rsprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka 
å den.
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