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Philips
Universele 
afstandsbediening

2-in-1 voor TV/DVD

SRU160



 

Gebruiksgemak
• Database met universele IR-codes: TV, DVD
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

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

• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 
systeemmenu, Bediening via discmenu

• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Installatiestappen: 2
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/I/E
• Talen in handleiding: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/

FIN
• Aantal toetsen: 22
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig

Accessoires
• Batterij: Ja, CR2025 knoopcelbatterij 3 V lithium

Voeding
• Levensduur batterij: 12 maanden
• Aantal batterijen: 1

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 141 x 249 

x 15 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 181 x 297 x 170 

mm
• Opgevouwen: Single blister/back carton
• Materialen: Gerecycled PET A

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: meer dan 600
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad
•

Universele afstandsbediening
2-in-1 voor TV/DVD  
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