
 

 

Philips
Afstandsbediening

SRP620
Zo hebt u de TV weer 

onder controle
De ideale vervanger voor defecte of zoekgeraakte afstandsbedieningen van Philips die na 
1980 zijn geproduceerd (RC5 en 6).

Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening
• De ideale vervanger voor defecte Philips TV-afstandsbedieningen
• Ook voor basisfuncties-instellingen van VCR en DVD-spelers van Philips

Ongelooflijk gebruiksgemak
• De Shift-toets geeft toegang tot secundaire toetsfuncties
• Snelle toegang tot functies zoals instellingen en tekst-TV

Snelle en eenvoudige installatie
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning



 Vervangende Philips TV-
afstandsbediening
Als u de afstandsbediening van uw Philips TV kwijt 
bent of als hij defect is, is deze afstandsbediening de 
ideale vervanger. Hij beschikt over alle Philips TV-
functies, inclusief de basisfuncties voor de 
videorecorders en DVD-spelers van Philips. 
Aangezien u op de toetsen dezelfde symbolen 
aantreft als op uw oorspronkelijke 
afstandsbediening, kunt u snel aan deze 
afstandsbediening wennen.

VCR- en DVD-basisfuncties
U hoeft niet meer telkens van afstandsbediening te 
wisselen als u een film wilt zien op uw DVD-speler 
of videorecorder van Philips. Op de 
afstandsbediening bevinden zich de basisfuncties 
afspelen, stoppen, vooruitspoelen, achteruitspoelen, 
opnemen en de timer. Dit is ook de perfecte 
oplossing voor een TV/video-combi of TV/DVD-
combi.

Uitgebreide functionaliteit
De Shift-toets geeft elke toets twee functies, 
waardoor de veelzijdigheid van uw universele 
afstandsbediening wordt verdubbeld.

Snelle toegang tot menu
Belangrijke functies, zoals het instellingenmenu en 
tekst-TV, hebben duidelijke, specifieke toetsen die 
de bediening van de apparatuur eenvoudiger maken.
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Kenmerken
• Spatwaterbestendig
Gemak
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, 
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig 
programma, 16:9

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

• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 
systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen, Ondertiteling selecteren, Audio-
instellingen

• Taalondersteuning: GB/F/D/E/I/NL/S
• Talen in handleiding: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Aantal toetsen: 42
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering

Accessoires
• Batterij: 2 x 1,5 V R06/AA-batterij

Vermogen
• Levensduur batterij: 6 maanden

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (b x d x h): 148 x 280 

x 28 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 290 x 190 x 155

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• LED's: 1
• Transmissiehoek: 90 graad
• IR-protocol: RC5 en RC6
•
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