
 

Philips
Fjernkontroll

SRP620
Gir deg tilbake kontrollen 

over TVen
Glimrende erstatning for ødelagte eller bortkomne Philips TV-fjernkontroller som er 
produsert etter 1980 (RC5 og 6)

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen
• En god erstatning for ødelagte Philips TV-fjernkontroller
• Kontrollerer de grunnleggende funksjonene til Philips video- og DVD-spillere

Stor anvendelighet
• Skift-tasten gir tilgang til tastenes tilleggsfunksjoner
• Rask menytilgang til funksjoner som konfigurasjon og tekst-TV

Rask og enkel installering
• Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe
• For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
 



 Philips TV-fjernkontrollerstatning
Hvis fjernkontrollen til Philips-TVen blir borte eller 
ødelagt, er denne fjernkontrollen en god erstatning. 
Den inneholder alle Philips TV-funksjonene, 
inkludert grunnleggende Philips videospiller- og 
DVD-funksjoner. Siden du finner de samme merkene 
på tastene som på den opprinnelige fjernkontrollen, 
er det lett å bli vant til å bruke den.

Videospiller- og DVD-funksjoner
Nå trenger du ikke lenger å bytte fjernkontroll hver 
gang du vil se en film på en Philips DVD- eller 
videospiller. Fjernkontrollen gir deg tilgang til 
grunnleggende funksjoner som start, stopp, spoling 
forover og bakover, opptak og timer. Den passer 
perfekt for kombinerte TV-videospiller- og TV-
DVD-løsninger.

Utvidet funksjonalitet
Skift-tasten gir hver tast to funksjoner og gjør 
dermed den universelle fjernkontrollen dobbelt så 
allsidig.

Rask menytilgang
Viktige funksjoner som konfigurasjonsmenyen og 
tekst-TV har sine egne, klart merkede taster, slik at 
det blir enklere å styre utstyret.
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Høydepunkter
• Sprutsikker
Anvendelighet
• TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/

mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, 
Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-
taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige 
program, 16:9

• Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), 
Showview, videospiller pluss, Menykontroll

• DVD-funksjoner: Transporttaster, 
Systemmenykontroll, Platemenykontroll, 
Siffertaster, Tekstingsvalg, Lydinnstillinger

• Språkstøtte: GB/F/D/E/I/NL/S
• Språk i håndbok: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Antall taster: 42
• Forhåndsprogrammert for Philips
• Juridiske godkjenninger: CE-merket

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

Strøm
• Batterilevetid: 6 måneder

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 148 x 280 x 28 mm
• Mål, eske (BxDxH): 290 x 190 x 155

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 7 m
• Sende LEDer: 1
• Overføringsvinkel: 90 grader
• IR-protokoll: RC5 og RC6
•
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