
 

Philips
Universell fjernkontroll

TV

SRU4010
Lyser i mørket.

Fungerer sammen med mer enn 800 merker
En robust, universell og enkel fjernkontroll som er en god erstatning for gamle eller 
ødelagte fjernkontroller. Den fungerer med de fleste merker, og er klar til å brukes med 
Philips-TVer.

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen
• Perfekt TV-fjernkontroll med de viktigste TV-kontrollfunksjonene
• Klar til bruk med Philips-utstyr

Lett å bruke
• Store knapper hever driften og lesbarheten
• Beskyttelseskanten gir økt komfort og et fast grep
• Det spesielle laget gjør at den lyser opp i mørket

Rask og enkel installering
• Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde
 



 Stor knapp
Store knapper er knapper på fjernkontrollen som er 
større enn vanlig, og som gjør at det er enklere å lese 
betegnelsen. I tillegg blir det enklere å trykke på dem, 
siden størrelsen er 2 mm større enn 
standardknappene på en fjernkontroll.

Ekstra beskyttelseskant
Den ekstra beskyttelsen som kommer fra den 
spesielle gummikanten, reduserer risikoen for at 
fjernkontrollen blir ødelagt. I tillegg er den mer 
komfortabel og har et bedre grep.

Lyser i mørket
Et spesielt transparent lag er lagt på gummidelen, slik 
at den lyser i mørket. Dermed er det enkelt å finne 
fjernkontrollen når det er mørkt i rommet.

Forhåndsprogrammert for Philips
Hvis du har utstyr fra Philips, kan du bruke den 
universelle fjernkontrollen uten programmering, 
siden alle tastene er forhåndsinnstilt for Philips.
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Høydepunkter
• 12NC: 908210006459
•

Anvendelighet
• Universell IR-database: TV
• TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/

mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, 
Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-
taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV

• Forhåndsprogrammert for Philips
• Enkelt systemoppsett
• Kopier nøkkelfunksjon
• Sprutsikker
• Juridiske godkjenninger: CE-merket
• Installeringstrinn: 2
• Antall taster: 31
• Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/

RU/SZ/PL

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 10 m (33 fot)
• Sende LEDer: 1
• Universell IR-kodedatabase
• Antall merker i database: Over 800

• Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz
• Overføringsvinkel: 90 grader

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batteritype: AAA
• Antall batterier: 2
• Batterier følger med: Nei

Ytre eske
• Antall: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Lengde: 301 mm
• Bredde: 181 mm
• Høyde: 170 mm

Emballasjeopplysninger
• Bredde: 157 mm
• Lengde: 292 mm
• Høyde: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
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