
 

 

Philips
Fjernbetjening

SRP620
Giver dig fornyet kontrol 

over dit TV
Den perfekte erstatning for ødelagte eller bortkomne Philips TV-fjernbetjeninger 
fremstillet efter 1980 (RC5 og 6).

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening
• Perfekt erstatning for defekte Philips TV-fjernbetjeninger
• Også betjening af grundlæggende Philips VCR- og DVD-funktioner

Fantastisk komfort
• Shift-tasten giver adgang til tasternes sekundære funktioner
• Hurtig menuadgang til funktioner som opsætning og tekst-TV.

Hurtig og nem opsætning
• Batterier medfølger, så pak ud og zap!
• Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.



 Erstat Philips TV-fjernbetjeningen
Hvis fjernbetjeningen til dit Philips-TV bliver væk 
eller går i stykker, er denne fjernbetjening det ideelle 
valg. Den er udstyret med alle Philips TV-funktioner, 
herunder grundlæggende Philips VCR- og DVD-
funktioner. Knapperne ligner dem, du er vant til fra 
din oprindelige fjernbetjening, så den er nem at 
vænne sig til.

Grundlæggende VCR- og DVD-
funktioner
Der er ingen grund til at skifte fjernbetjening, hver 
gang du vil se en film på din Philips DVD- eller VCR-
enhed. Fjernbetjeningen er udstyret med de 
grundlæggende funktioner, f.eks. afspil, stop, frem 
tilbage, optagelse og timer. Også perfekt egnet til 
kombisæt af typen TV-VCR og TV-DVD.

Udvidet funktionalitet
En shift-tast giver hver tast to funktioner og 
fordobler din fjernbetjenings alsidighed.

Hurtig menuadgang
Vigtige funktioner som opsætningsmenu og tekst-TV 
har tydeligt mærkede taster, der gør betjeningen af 
dit udstyr nemmere.
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Vigtigste nyheder
• Stænksikker
Komfort
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, 

afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, 
eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, 
Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, 
16:9

• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 
VCR plus, Menubetjening

• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 
Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster, Vælg undertekster, Lydindstillinger

• Sprog: GB/F/D/E/I/NL/S
• Sprog i vejledning: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Taster: 42
• Forprogrammeret til Philips
• Myndighedsgodkendelser: CE-mærke

Tilbehør
• Batteri: 2 x 1,5 V batteri R06/AA

Strøm
• Batterilevetid: 6 måneder

Mål
• Blister pakkemål (B × D × H): 148 x 280 x 28 mm
• Emballagemål (B x D x H): 290 x 190 x 155

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Sendevinkel: 90 °
• IR-protokol: RC5 og RC6
•
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