
 

Philips
Universel fjernbetjening

2-i-1 til TV/DVD

SRU1020
Smart zapper

Den kan bruges til mere end 800 mærker
En simpel og smart universalfjernbetjening, der er nem at zappe gennem kanalerne med 
og som styrer din DVD eller video, uanset mærke.

Fantastisk komfort
• Ideel zapper. Nu kan du nyde at se din DVD. Det er så nemt!
• Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
• Indlæringsfunktion kopierer funktioner fra originale fjernbetjeninger.

Hurtig og nem opsætning
• Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
• Klar til brug med Philips udstyr
• URC-supportservice via dedikeret websted
 



 Home Entertainment-zapper
Med denne zapper kan du straks kontrollere alle 
basisfunktioner på dit TV og din DVD-afspiller/
optager. Nu er det meget nemmere og sjovere at se 
en DVD eller zappe rundt på TV-kanaler.

Ergonomisk design
Den blødt afrundede form passer perfekt i hånden til 
naturlig, afbalanceret betjening. Den ser også godt 
ud!

Indlæringsfunktion
Hvis du ønsker, at alle funktioner i den originale 
fjernbetjening skal være til rådighed, kan du kopiere 
signalet fra den oprindelige fjernbetjening. Det lagres 
derefter i hukommelsen på universal-
fjernbetjeningen.

Automatisk mærkesøgning
For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot 
lade din fjernbetjening søge automatisk efter den 
mest egnede kode til dit udstyr.

Forprogrammeret til Philips
Hvis du har Philips udstyr, kan du bruge din 
universal-fjernbetjening uden at programmere den, 
da alle taster er forindstillet til Philips.

Online URC-service
Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor 
alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' 
URC-websted.
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Vigtigste nyheder
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz • 12 NC: 908210006422
•

Komfort
• Universal IR-database: TV, VCR, DVD
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, 

afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Diskmenubetjening
• Taster: 14
• Forprogrammeret til Philips
• Installationstrin: 2
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Enkel systemopsætning
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/

PL
• Stænksikker
• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6)

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m
• LED sendedioder: 2
• Universel IR-kodedatabase

• Sendevinkel: 90 °
• Fabrikater i database: Over 800

Strøm
• Batteritype: AAA
• Batterier: 2
• Batterilevetid: 12 måneder

Yderemballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
• Længde: 250 mm
• Bredde: 181 mm
• Højde: 170 mm

Emballagedata
• Længde: 242 mm
• Bredde: 157 mm
• Højde: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
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