
 

Philips
Universalfjärrkontroll

2-i-1 för TV/DVD

SRU160NC
Platt, rolig och snabb

Universalfjärrkontroll, för enkelt kanalbyte på TV:n, uppspelning av DVD och AMP-
volyminställning, oavsett märke.

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• Idealisk fjärrkontroll - njut av att titta på DVD. Lätt som en plätt!
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet
• Överraskande platt fjärrkontroll
• Särskilda knappar för navigering på menyer
• Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas

Snabb och enkel installation
• Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
• 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.

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

Rolig och platt
Nu behöver du inte längre belamra soffbordet med 
en massa fjärrkontroller. Detta är en rolig 
fjärrkontroll som styr både TV, DVD och mottagare, 
oberoende av märke och modell.

Särskilda menyknappar
Särskilda knappar för enkel navigering på 
utrustningens menyer innebär att du kan navigera 
med ett finger utan att behöva trycka på skift- eller 
funktionsknappar

Indikator för låg batterinivå
Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut 
batterierna.

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

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

systemmeny, Menykontroll för CD
• Enkel installation: Automatisk sökning
• Installationssteg: 2
• Språkstöd: GB/F/D/NL/I/E
• Handbok på olika språk: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/

FIN
• Antal tangenter: 22
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

Tillbehör
• Batteri: Ja, CR2025 knappcellsbatteri, 3 V litium

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Antal batterier: 1

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 7 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: mer än 600
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
•
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