
 

Philips
Universalfjärrkontroll

2-i-1 för TV/DVD

SRU1020
Praktisk fjärrkontroll

Fungerar med fler än 800 märken
En enkel och smart universalfjärrkontroll för enkelt kanalbyte på TV:n och styrning av 
DVD- och videobandspelare oavsett märke.

Fantastisk bekvämlighet
• Idealisk fjärrkontroll - njut av att titta på DVD. Lätt som en plätt!
• Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
• Inlärningsfunktionerna kopierar funktioner från originalfjärrkontrollen

Snabb och enkel installation
• Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter
• Supporthjälp via anpassad webbplats
 



 Fjärrkontroll för hemunderhållning
Med den här fjärrkontrollen kan du direkt styra alla 
grundfunktioner för TV och DVD-spelare/-recorder. 
Nu är det mycket enklare och roligare att titta på 
DVD eller bläddra mellan TV-kanalerna.

Ergonomisk design
Den mjukt rundade formen gör att fjärrkontrollen 
ligger skönt i handen på ett både naturligt och 
balanserat sätt. Och dessutom är den snygg!

Inlärningsfunktioner
Om du vill överföra alla funktionerna från 
originalfjärrkontrollen, kan du kopiera signalen från 
den, som då lagras i minnet i universalfjärrkontrollen.

Automatisk sökning efter fabrikat
När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du 
helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter 
den mest lämpliga koden för din utrustning.

Förprogrammerad för Philips
Om du har produkter från Philips kan du använda 
universalfjärrkontrollen utan programmering, 
eftersom alla knappar är förinställda för Philips.

Supporthjälp online
Anpassad supporthjälp för fjärrkontrollen. Alla 
koder för alla fabrikat finns tillgängliga på Philips 
webbplats för supporthjälp.
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Funktioner
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz • 12NC: 908210006422
•

Bekvämlighet
• Generell IR-databas: TV, video, DVD
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, 16:9
• DVD-funktioner: Transporttangenter, 

Menykontroll för CD
• Antal tangenter: 14
• Förprogrammerad för Philips
• Installationssteg: 2
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Enkel systemkonfiguration
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/

SZ/PL
• Stänkskyddad
• VCR-funktioner: Transporttangenter (6)

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Lysdioder för överföring: 2
• Databas för generella IR-koder

• Sändningsvinkel: 90 grader
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 800

Effekt
• Batterityp: AAA
• Antal batterier: 2
• Batteriets livslängd: 12 månader

Yttre kartong
• Kvantitet: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93491 6
• Längd: 250 mm
• Bredd: 181 mm
• Höjd: 170 mm

Förpackningsinformation
• Längd: 242 mm
• Bredd: 157 mm
• Höjd: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93490 9
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