
 

 

Philips
Universel fjernbetjening

SRU4002B
EasyZapper

Den kan bruges til mere end 800 mærker
En enkel og smart fjernbetjening til nemme skift mellem kanaler på dit TV og din 
satellitmodtager, kabelboks eller DVB-T set-top-boks uanset mærke.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
• Du kan betjene: TV og set-top-boks

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening
• Perfekt erstatning for defekte Philips TV-fjernbetjeninger

Fantastisk komfort
• Direkte adgang til dine favoritkanaler (4 ud af 150)
• Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
• Indlæringsfunktion kopierer foretrukne funktioner fra originale fjernbetjeninger

Hurtig og nem opsætning
• Klar til brug med Philips-udstyr
• Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
• URC-supportservice via dedikeret websted
• Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.



 Få direkte adgang til dine favoritter
Denne fjernbetjening har fire knapper til 
favoritkanaler, som du kan ændre til ikonknapper for 
dine favoritkanaler. Du fjerner ganske enkelt ringen 
rundt om favoritkanalknappen, tager det 
gennemsigtige dæksel af og udskifter mærkaten med 
kanalikonet for din favoritkanal (der er 150 mulige 
mærkater). Nu kan du vælge dine favoritkanaler 
direkte.

Indlæring af foretrukne taster
Du kan kopiere signalet fra den oprindelige 
fjernbetjening for at få de 5 foretrukne funktioner fra 
den originale fjernbetjening. Hvis disse er dine eller 
dine børns foretrukne kanaler, kan du endda låse 
fjernbetjeningen til ikke at vise andre kanaler.

Forprogrammeret til Philips
Hvis du har Philips-udstyr, kan du bruge din 
universal-fjernbetjening uden at programmere den, 
da alle taster er forindstillet til Philips.

Automatisk mærkesøgning
For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot 
lade din fjernbetjening søge automatisk efter den 
mest egnede kode til dit udstyr.

Online URC-service
Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor 
alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' 
URC-websted.
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Vigtigste nyheder
• Fabrikater i database: Over 800 • Emballagetype: Blister
•

Komfort
• Understøttede enheder: KABEL, DVB-T, SAT, TV
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, 

afbrudt, Standby-effektforbrug, 16:9, AV-valg, 
eksternt, Menubetjening

• Forprogrammeret til Philips
• Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
• Enkel systemopsætning
• Stænksikker
• SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Favourites 

(Foretrukne), Guide, info
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/RU/

PL
• Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Taster: 19

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase

• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Strøm
• Batteritype: AAA

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Nettovægt: 0,3162 kg
• Bruttovægt: 1,94 kg
• Taravægt: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Antal forbrugeremballager: 6

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Nettovægt: 0,0527 kg
• Bruttovægt: 0,22 kg
• Taravægt: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Antal medfølgende produkter: 1
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