
 

 

Philips
Multimediefjärrkontroll

SRM7500
Sök direkt i din musiksamling

Välj låtar direkt från din hand
SRM7500 fungerar som en andra skärm för multimediedatorn. Den visar dina låtar på ett 
praktiskt sätt, sorterade efter artist, album eller genre, direkt i din hand. Den ger dig frihet 
att välja musik var du än är i huset.

Ta kontrollen över allt medieinnehåll med några få enkla klick
• Navigera bland musikfiler utan TV/bildskärm
• Fungerar genom väggar via radiofrekvensbaserad USB-adapter
• Kompatibel med Media Center Edition, WMP10-11, iTunes 6-7
• Direktknapp för att styra Microsoft Media Center-dator

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• Styr upp till 7 enheter av 10
• Åtgärder för att styra flera enheter med en knapptryckning
• Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

Snabb och enkel installation
• Ingen handbok behövs för installationen
• Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll



 Guidad installation
Till skillnad från andra universella fjärrkontroller, där 
du måste ange en 3-siffrig kod för att identifiera 
märke och apparat, innehåller den här 
fjärrkontrollen stegvisa instruktioner på enheten för 
att installera utrustningen, oavsett märke.

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.

Aktivitetsbaserat användargränssnitt
Istället för att hantera dina komponenter en och en 
kan du med aktivitetsbaserad styrning slå ihop vanliga 
funktioner till åtgärder som "se på film" eller "lyssna 
på CD". När du väljer "se på film" innehåller en knapp 
alla nödvändiga kommandon för att börja se på film 
(slå på TV:n, slå på förstärkaren och välja rätt ingång, 
slå på DVD-spelaren och starta uppspelningen) 
istället för att du måste trycka på varje enhet, t.ex. 
DVD-spelaren, TV:n och multimediemottagaren.

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.

Medieval på skärmen
Med medieval på skärmen kan du visa och välja en 
lista med låtar, bilder och filmer från datorn på en 
fjärrkontroll med LCD-skärm. Tvåvägs RF-
kommunikation i fjärrkontrollen och den 
medföljande USB-dongeln säkerställer att datorns 
innehåll överförs till fjärrkontrollen. Så du behöver 
inte slå på TV:n eller bildskärmen för att visa menyn 
och välja dina favoritfiler.

Microsoft-kontroller medföljer
Det finns en särskild grön Microsoft Media Center-
knapp på fjärrkontrollen som ger tillgång till 
Microsoft Media Center-datorns särskilda meny.
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Bekvämlighet
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Holländska, Tyska, Franska, Italienska, Spanska
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Generell IR-databas: AMP, KABEL, CD/MD, DVB-

T, DVD, PC, PVR, MOTTAGARE, SAT, TV, TV/
DVD-kombi, TV-video, video

Effekt
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 3
• Batterisparfunktion: Automatisk 

avstängningsknapp

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder

• Lysdioder för överföring: 2
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1300
• Bärvågsfrekvensintervall: 30 k - 100 kHz + 455 kHz

Yttre kartong
• Kvantitet: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Längd: 336 mm
• Bredd: 80 mm
• Höjd: 180 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Bruttovikt: 0,36 kg
• Höjd: 38 mm
• Längd: 328 mm
• Bredd: 162 mm
•
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