
 

 

Philips
Multimediefjärrkontroll

SRM5100
Det perfekta utbyggnadspaketet 

för din Vista-dator!
Den perfekta lösningen för att använda datorns mediecenterfunktioner. Anslut bara USB-
dongeln till datorn, så kan du fjärrstyra datorns funktioner för TV-, DVD- och 
hårddiskinspelning.

Ta kontrollen över allt medieinnehåll med några få enkla klick
• Navigera bland musikfiler med hjälp av din TV/bildskärm
• Direktknapp för att styra Microsoft Media Center-dator
• Kompatibel med Microsoft Vista (Media Center Editions)

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• 4-i-1 fjärrkontroll för att styra din Dator, TV, Satellit och Receiver
• Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

Fantastisk bekvämlighet
• Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll



 Databas för generella IR-koder
Databasen för generella IR-koder är ett bibliotek 
med ID-koder för olika fjärrkontroller. Detta gör att 
du kan använda en fjärrkontroll för att styra din 
utrustning utan att först överföra ID-signalerna till 
fjärrkontrollen. Välj önskade IR-koder i databasen så 
kan du styra nästan alla ljud-/videosystem på 
marknaden i dag, oavsett modell eller märke.

Microsoft-kontroller medföljer
Det finns en särskild grön Microsoft Media Center-
knapp på fjärrkontrollen som ger tillgång till 
Microsoft Media Center-datorns särskilda meny.

Inlärningsfunktionalitet
IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en 
annan och sedan användas i den mottagande 
fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade 
i den inbyggda databasen kan du överföra dem från 
den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt 
enkelt peka på den.

Microsoft Vista-kompatibilitet
Spela upp dina favoritmediefiler på din Microsoft 
Vista Media Center-dator med hjälp av 
fjärrkontrollen som är utrustad med IR-koder för att 
styra Vista-datorn, med den medföljande IR-dongeln. 
När du slår på datorskärmen och trycker på den 
gröna knappen visas menyn för Vista-datorn. Nu kan 
du bläddra genom innehållet med hjälp av 
fjärrkontrollen.
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Bekvämlighet
• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för 

systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
• Enkel installation: Automatisk sökning
• Språkstöd: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
• Antal tangenter: 45
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 

Menykontroll, Guide, info, Favoriter
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Snabbtexttangenter, Tidigare 
program, Guide, info

• Generell IR-databas: TV, DVD, SAT, KABEL, 
MOTTAGARE, AMP, PVR, DVB-T, PC

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Antal batterier: 2
• Batterisparfunktion: Automatisk 

avstängningsknapp

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 7 m
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: 30–60 kHz
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000
• Bärvågsfrekvensintervall: 28-70 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Höjd: 180 mm
• Längd: 346 mm
• Kvantitet: 6
• Bredd: 120 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Bruttovikt: 0,36 kg
• Höjd: 38 mm
• Längd: 338 mm
• Bredd: 162 mm
•
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