
 

 

Philips
Universalfjärrkontroll

3-i-1 för TV/video/DVD

SRU3030
Mycket prisvärd ersättning

Fungerar med fler än 800 märken
En tålig och lättanvänd fjärrkontroll som är perfekt som ersättning för gamla, borttappade eller 
trasiga fjärrkontroller. Du kan styra upp till tre enheter med fjärrkontrollen. Dessutom 
fungerar den med de flesta märken och är klar att användas med utrustning från Philips.

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll
• 3-i-1-fjärrkontroll för din TV, DVD-spelare/-recorder och video
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Lättanvänd
• Stora knappar förbättrar användbarheten och läsbarheten
• Skyddskant för ökad komfort och fast grepp

Snabb och enkel installation
• Supporthjälp via anpassad webbplats



 3-i-1-fjärrkontroll för TV, DVD, video
Nu behöver du inte längre belamra soffbordet med 
fjärrkontroller. Det här är en praktisk fjärrkontroll 
som styr både TV, DVD-spelare/-recorder och 
video, oavsett märke eller modell.

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

Stor knapp
Stora knappar på fjärrkontrollen gör att det blir 
lättare att läsa etiketterna. Dessutom är det enklare 
att trycka på knapparna eftersom de är 2 mm större 
än vanliga fjärrkontrollknappar.

Extra skyddskant
Den särskilda gummikanten ger ett extra skydd som 
minskar risken för att du ska tappa eller ha sönder 
fjärrkontrollen. Dessutom får du ett bättre grepp om 
fjärrkontrollen vilket ökar komforten.
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Funktioner
• Arbetsavstånd: 10 m • 12NC: 908210006459
•

Bekvämlighet
• Enheter som stöds: TV, video, DVD
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter

• VCR-funktioner: Transporttangenter (6), 
Showview, VCR plus, Menykontroll

• Förprogrammerad för Philips
• Enkel systemkonfiguration
• Nyckelkopieringsfunktion
• Stänkskyddad
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Installationssteg: 2
• Antal tangenter: 31
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/

SZ/PL
• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för 

systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter, Välj undertext, Ljudinställningar

IR-kapacitet

• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 800
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

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

Yttre kartong
• Kvantitet: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Längd: 300 mm
• Bredd: 210 mm
• Höjd: 170 mm

Förpackningsinformation
• Bredd: 157 mm
• Längd: 242 mm
• Höjd: 33 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
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