
 

 

Philips
Universele 
afstandsbediening

Zwarte afstandsbediening

SRU1010
Handige afstandsbediening

Geschikt voor meer dan 800 merken
Een eenvoudige, slimme universele afstandsbediening waarmee u gemakkelijk van zender 
kunt wisselen, ongeacht het merk.

Ongelooflijk gebruiksgemak
• De perfecte afstandsbediening voor de TV met zender- en volumetoetsen
• De ergonomische vorm maakt een comfortabele bediening mogelijk

Snelle en eenvoudige installatie
• Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website



 Afstandsbediening voor de TV
Deze afstandsbediening is het toppunt van eenvoud 
door de grote toetsen waarmee u de zender en het 
volume kunt selecteren.

Ergonomisch ontwerp
Dankzij de soepele, ronde vormgeving ligt de 
afstandsbediening perfect in de hand zodat een 
natuurlijk en probleemloos gebruik wordt 
bevorderd. En de afstandsbediening ziet er nog 
fantastisch uit ook!

Automatische merkselectie
Het aan het werk krijgen van een nieuwe 
afstandsbediening is een simpel geval van de 
geschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

Online URC-service
Ondersteuning voor uw specifieke afstandsbediening 
waarbij en voor alle codes van alle merken is 
beschikbaar via de URC-website van Philips.
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Kenmerken
• Aantal merken in database: Meer dan 800
Gemak
• Ondersteunde apparaten: TV
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, 16:9

• Installatiestappen: 2
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Aantal toetsen: 7
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Spatwaterbestendig

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Aantal batterijen: 2
• Levensduur batterij: 12 maanden

Omdoos
• Hoeveelheid: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Lengte: 250 mm
• Breedte: 181 mm
• Hoogte: 170 mm

Gegevens van de verpakking
• Lengte: 242 mm
• Breedte: 157 mm
• Hoogte: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•
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