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ome Cinema was nog
H
nooit zo simpel
Ultieme afstandsbediening voor home entertainment-apparatuur

Alles onder controle
• Eén afstandsbediening voor uw TV/VCR/SAT/tuner/DVD/CD/AMP en ontvanger
• Tweevoudige transmissie vergroot de werkingsafstand aanzienlijk

Eenvoudig te gebruiken
• Macro om alle apparaten met één druk op de knop in te schakelen
• Timerfunctie start het apparaat op een vooraf ingestelde tijd op
• Snelle toegang tot functies zoals instellingen en tekst-TV

Eenvoudige installatie
• Het leervermogen kopieert functies van de originele afstandsbediening
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
Philips
Universele 
afstandsbediening
SBCRU885
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pecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
orden gewijzigd.
andelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke 
hilips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
lle rechten voorbehouden.
ww.philips.com
Convenience
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondlicht: Groen
• Functie voor kopieertoets
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig
• Teletekstverbeteringen: FastText
• Database met universele IR-code: TV, 

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

• Aantal toetsen: 39
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Installatiestappen: 2
• Handsfree automatisch zoeken
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• 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

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

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

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

• Talen in handleiding: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

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

Afmetingen
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

295 x 50 x 140 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 303 x 148 x 

158
• Materialen: Gerecycled PET A
• Hoeveelheid per omdoos: 3

Voeding
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Aantal batterijen: 3
• Levensduur van de batterij: 10

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: Maximaal 78 kHz en 

455 kHz
• LED's: 2
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 300
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graden
•
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-in-1 afstandsbediening Home Cinema
e bediening van uw thuisbioscoop wordt nog 
emakkelijker met slechts één gebruiksvriendelijke 
fstandsbediening die de TV, de videorecorder, de DVD-
peler, de tuner, de satellietontvanger, het digitaal 
ecoderkastje, de CD-speler, de versterker en de 
ntvanger bedient, ongeacht het merk of model. Terwijl 
 uw favoriete films bekijkt, kunt u met één druk op de 
nop alles regelen.

atterijen meegeleverd
ebruik de nieuwe universele afstandsbediening direct 
it de verpakking. U hoeft zelfs geen extra batterijen te 
open.

weevoudige transmissie
ankzij de standaard-infraroodtransmissie (IR) voor het 
p afstand bedienen van normale apparaten en een 
ngebouwde radiofrequentiezender (FM) voor het op 
fstand bedienen van apparaten in kasten of andere 
amers, wordt het bereik aanzienlijk vergroot. Met een 
peciale ontvanger wordt de FM-transmissie opnieuw 
mgezet in IR.

nelle toegang tot menu
elangrijke functies, zoals het instellingenmenu en 
ekst-TV, hebben duidelijke, specifieke toetsen die de 
ediening van de apparatuur eenvoudiger maken.

eervermogen
 kunt het signaal van de originele afstandsbediening 
opiëren, zodat u kunt beschikken over alle functies van 
e originele afstandsbediening. Dit signaal wordt 
pgeslagen in het geheugen van de universele 
fstandsbediening.

acrofuncties
reëer uw eigen macro's en voer met één druk op de 
nop een hele reeks bewerkingen uit. Denkt u zich eens 
n dat u met slechts één druk op de knop de televisie 
unt inschakelen, de Surround Sound kunt instellen en 
e film kunt starten!

ooraf geprogrammeerd voor Philips
ls u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de 
niversele afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. U 
oeft niets te programmeren, omdat alle toetsen vooraf 
ijn geprogrammeerd voor Philips.

imerfunctie
 hoeft uw favoriete programma nooit meer te missen. 
tel de timerfunctie in zodat de televisie bij de start van 
et programma wordt ingeschakeld. U kunt de 
imerfunctie voor elk apparaat instellen.

ratis helpdesk
ls u problemen of vragen hebt over de universele 
fstandsbediening, of als een functietoets van de 
riginele afstandsbediening niet wordt overgenomen 
oor het uitgebreide, ingebouwde codegeheugen van de 
fstandsbediening, kunt u zeven dagen per week, 24 
ur per dag contact opnemen met de helpdesk.
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