
 

 

Philips
Multimedia-
afstandsbediening

SRM5100
De ideale uitbreidingsset 

voor uw Vista-PC!
De perfecte oplossing voor de bediening van de Media Center-functies van uw PC. Sluit 
de USB-dongel aan op de PC en u kunt de TV, DVD en opnamefuncties van de harde 
schijf van uw PC op afstand bedienen.

Bedien al uw mediacontent met een paar muisklikken
• Navigeer door uw muziekbestanden via uw TV/monitor
• Toets voor directe toegang tot Microsoft Media Center-PC
• Compatibel met Microsoft Vista (Media Center Editions)

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• 4-in-1 afstandsbediening voor de bediening van uw PC, TV, STB en AMP
• Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren



 Database met universele IR-code
Een database met universele IR-codes verwijst naar 
een bibliotheek van infraroodcodes die zijn 
ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met 
deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat 
bedienen zonder hiervoor individuele signalen te 
leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de 
database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt 
u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/
videosystemen bedienen, ongeacht het model of 
merk.

Met Microsoft-bedieningselementen
Op de afstandsbediening bevindt zich een speciale 
groene knop voor het Microsoft Media Center 
waarmee u toegang hebt tot het speciale Microsoft 
Media Center PC-menu.

Leerfunctionaliteit
De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces 
waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van 
andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor 
toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet 
in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd 
worden verkregen van de originele 
afstandsbediening. U hoeft alleen naar de 
afstandsbediening te wijzen.

Microsoft Vista-compatibiliteit
Om uw favoriete mediabestanden af te spelen op uw 
Microsoft Vista Media Center-PC beschikt de 
afstandsbediening over de IR-codes. Zo kunt u uw 
Vista-PC bedienen met de meegeleverde IR-dongel. 
Wanneer u het scherm van uw PC inschakelt en op 
de groene knop drukt, wordt het menu van uw Vista-
PC geopend. U kunt nu met uw afstandsbediening 
door de inhoud bladeren.
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Gemak
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 

systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Taalondersteuning: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P
• Aantal toetsen: 45
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via 

menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten)
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, FastText-
toetsen, Vorig programma, Gids, info

• Ondersteunde apparaten: TV, DVD, SAT, KABEL, 
RECEIVER, Amp, PVR, DVB-T, PC

Vermogen
• Levensduur batterij: 12 maanden
• Aantal batterijen: 2
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1000
• Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Hoogte: 180 mm
• Lengte: 346 mm
• Hoeveelheid: 6
• Breedte: 120 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Brutogewicht: 0,36 kg
• Hoogte: 38 mm
• Lengte: 338 mm
• Breedte: 162 mm
•
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