
 

 

Philips
Universele 
afstandsbediening

4-in-1 TV/video/DVD/SAT

SRU3040
Voordelige vervanging

Geschikt voor meer dan 800 merken
Een robuuste en gebruiksvriendelijke afstandsbediening die zeer geschikt is als vervanging voor 
oude, kwijtgeraakte of kapotte afstandsbedieningen. U kunt er wel vier apparaten van de meeste 
merken mee bedienen en de afstandsbediening is gebruiksklaar voor Philips-apparatuur.

Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening
• 4-in-1-afstandsbediening voor uw TV, DVD-speler/recorder, set-top box en videorecorder
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Eenvoudig te gebruiken
• Grote knoppen voor meer gebruiksgemak
• Rand voor extra bescherming en stevige grip

Snelle en eenvoudige installatie
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website



 4-in-1 afstandsbediening
Vervang een tafel vol afstandsbedieningen door één 
robuust apparaat waarmee u uw TV, DVD-speler/
recorder, satellietontvanger, digitale terrestrial 
ontvanger of set-top box (STB) en videorecorder 
kunt bedienen, ongeacht merk en model.

Vooraf geprogrammeerd voor Philips
Als u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de 
universele afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. 
U hoeft niets te programmeren, omdat alle toetsen 
vooraf zijn geprogrammeerd voor Philips.

Grote knop
Doordat de knoppen op de afstandsbediening groter 
zijn, kunt u beter lezen wat erop staat. Bovendien 
wordt het indrukken van de knoppen gemakkelijker, 
aangezien ze 2 mm groter zijn dan die op standaard 
afstandsbedieningen.

Rand voor extra bescherming
De extra bescherming door de speciale rubberen 
rand verkleint het risico op ernstige beschadigingen 
van de afstandsbediening. Bovendien zorgt de rand 
voor meer comfort en hebt u meer grip op de 
afstandsbediening.
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Kenmerken
• 12NC: 908210006462
•

Gemak
• Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, 

DVD
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, 
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen

• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 
systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen, Ondertiteling selecteren, Audio-
instellingen

• Functies van de videorecorder: Transportknoppen 
(6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's

• kopieertoetsfunctie
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

GR/RU/SZ/PL
• Aantal toetsen: 32
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Spatwaterbestendig
• SAT/CBL-functies: Bediening via menu's, Gids, info, 

Tekstfuncties, Zender omhoog/omlaag, Volume 
omhoog/omlaag, mute, Cijfertoetsen

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 800
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Aantal batterijen: 2
• Levensduur batterij: 12 maanden

Omdoos
• Hoeveelheid: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93577 7
• Lengte: 301 mm
• Breedte: 181 mm
• Hoogte: 170 mm

Gegevens van de verpakking
• Lengte: 292 mm
• Hoogte: 27 mm
• Breedte: 157 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93576 0
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