
 

 

Philips
Fjärrkontroll

SRP620
Ger dig tillbaka kontrollen 

över din TV
Perfekt ersättning för trasiga eller borttappade Philips TV-fjärrkontroller tillverkade efter 
1980 (RC5 och 6).

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll
• Perfekt ersättning för trasiga Philips TV-fjärrkontroller
• Styr även de grundläggande funktionerna på Philips video och DVD

Fantastisk bekvämlighet
• Skiftknapp ger åtkomst till sekundära knappfunktioner
• Snabb menyåtkomst till funktioner som inställning och text-TV

Snabb och enkel installation
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp



 Ersättning för Philips TV-fjärrkontroll
Perfekt ersättning för trasiga eller borttappade 
Philips TV-fjärrkontroller. Den här fjärrkontrollen 
innehåller alla funktioner för Philips TV, inklusive de 
grundläggande video- och DVD-funktionerna. 
Eftersom tangenterna är märkta på samma sätt som 
på den ursprungliga fjärrkontrollen är den enkel att 
vänja sig vid.

Grundläggande video- och DVD-
funktioner
Nu behöver du inte längre byta fjärrkontroll varje 
gång du vill titta på filmer på din DVD eller video från 
Philips. Med fjärrkontrollen får du åtkomst till 
grundläggande funktioner för att spela upp, stoppa, 
spola fram och tillbaka och spela in samt timer. Den 
är även den perfekta lösningen för ett kombinerat 
system med TV-video eller TV-DVD.

Utökad funktion
En skiftknapp ger varje nyckel två funktioner, och 
fördubblar användningsområdet för 
universalfjärrkontrollen.

Snabb menyåtkomst
Viktiga funktioner som exempelvis inställning och 
text-TV har tydligt märkta anpassade knappar som 
gör hanteringen enklare.
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Funktioner
• Stänkskyddad
Bekvämlighet
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, 16:9

• VCR-funktioner: Transporttangenter (6), 
Showview, VCR plus, Menykontroll

• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för 
systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter, Välj undertext, Ljudinställningar

• Språkstöd: GB/F/D/E/I/NL/S
• Handbok på olika språk: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Antal tangenter: 42
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke

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

Effekt
• Batteriets livslängd: 6 månader

Mått
• Blistermått (B x D x H): 148 x 280 x 28 mm
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 290 x 190 x 155

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 7 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Sändningsvinkel: 90 grader
• IR-protokoll: RC5 och RC6
•
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