
raktisk fjernkontroll
P
Fungerer

En enkel og 

kanalene og 

Stor a
• Idee
• Ergo
• Lære

Rask o
• Søke
• Klar
• Tjen
 sammen med mer enn 800 merker

smart universell fjernkontroll som gjør at det er lett å bla gjennom TV-

styre DVD- eller videospilleren uavhengig av hvilket merke det er.

nvendelighet
ll fjernkontroll gjør det enkelt å se på DVD!
nomisk form gir behagelig kontroll
evnen kopierer funksjoner fra de originale fjernkontrollene

g enkel installering
r automatisk etter merket på utstyret
 til bruk med Philips-utstyr
este for URC-støtte fra et eget webområde
 

Philips
Universell fjernkontroll

2-i-1 for TV/DVD

SRU1020



 

Anvendelighet
• Universell IR-database: TV, Videospiller, DVD
• TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/

ned/mute, På/standby, 16:9
• DVD-funksjoner: Transporttaster, 

Platemenykontroll
• Antall taster: 14
• Forhåndsprogrammert for Philips
• Installeringstrinn: 2
• Juridiske godkjenninger: CE-merket
• Enkelt systemoppsett
• Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/

RU/SZ/PL
• Sprutsikker
• Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6)

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 10 m (33 fot)
• Sende LEDer: 2
• Universell IR-kodedatabase
• Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz

• Overføringsvinkel: 90 grader
• Antall merker i database: Over 800

Strøm
• Batteritype: AAA
• Antall batterier: 2
• Batterilevetid: 12 måneder

Ytre eske
• Antall: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
• Lengde: 250 mm
• Bredde: 181 mm
• Høyde: 170 mm

Emballasjeopplysninger
• Lengde: 242 mm
• Bredde: 157 mm
• Høyde: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
• 12NC: 908210006422
•
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