
 

 

Philips
Universele 
afstandsbediening

SRU4002B
EasyZapper

Geschikt voor meer dan 800 merken
Met deze eenvoudige universele afstandsbediening zapt u moeiteloos langs alle kanalen. 
Het maakt niet uit hoe u de zenders ontvangt (via TV, satelliet, kabel of DVB-T) of van 
welk merk de apparatuur is.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• U kunt het volgende bedienen: TV & set-top box

Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening
• De ideale vervanger voor defecte Philips TV-afstandsbedieningen

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Directe toegang tot uw favoriete zenders (4 uit 150)
• De ergonomische vorm maakt een comfortabele bediening mogelijk
• Het leervermogen kopieert functies van de originele afstandsbediening

Snelle en eenvoudige installatie
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
• Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning



 Directe toegang tot uw favorieten
Deze afstandsbediening heeft vier toetsen voor 
favoriete zenders. Onder deze pictogramtoetsen 
kunt u uw favoriete zenders opslaan. U hoeft alleen 
maar het transparante plaatje van de toets te 
verwijderen en te vervangen door een sticker met 
het zenderpictogram (u kunt kiezen uit 150 
beschikbare stickers). U kunt uw favoriete zenders 
nu direct kiezen.

Leervermogen
U kunt het signaal van de originele afstandsbediening 
kopiëren, zodat u kunt beschikken over alle functies 
van de originele afstandsbediening. Dit signaal wordt 
opgeslagen in het geheugen van de universele 
afstandsbediening.

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.

Automatische merkselectie
Het aan het werk krijgen van een nieuwe 
afstandsbediening is een simpel geval van de 
geschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

Online URC-service
Ondersteuning voor uw specifieke afstandsbediening 
waarbij en voor alle codes van alle merken is 
beschikbaar via de URC-website van Philips.
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Kenmerken
• Aantal merken in database: Meer dan 800 • Verpakkingstype: Blister
•

Gemak
• Ondersteunde apparaten: KABEL, DVB-T, SAT, 

TV
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, 16:9, AV-selectie, extern, Bediening via menu's

• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Spatwaterbestendig
• SAT/CBL-functies: Zender omhoog/omlaag, 

Favourites (Favorieten), Gids, info
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Talen in handleiding: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/CS/GR/RU/PL
• Aantal toetsen: 19

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code

• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen
• Batterijtype: AAA

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Nettogewicht: 0,3162 kg
• Brutogewicht: 1,94 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Nettogewicht: 0,0527 kg
• Brutogewicht: 0,22 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Aantal producten: 1
Publicatiedatum  
2010-08-20

Versie: 1.0.19

12 NC: 8670 000 41965
EAN: 87 12581 44085 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
Universele afstandsbediening
  

http://www.philips.com

