
 

 

Philips
Universell fjernkontroll

2-i-1 for TV og video-/DVD-spiller

SRU5120
Erstatter alle funksjoner

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker
Denne universelle fjernkontrollen er det perfekte valget hvis du ønsker maksimal TV- eller 
DVD/video-funksjonalitet med optimal brukervennlighet. Den naturlig tilpassede 
utformingen gir deg behagelig kontroll.

En god erstatning for den gamle fjernkontrollen
• 2-i-1-fjernkontroll for TV, video- eller DVD-spiller/-opptaker.
• Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet
• Ergonomisk form gir behagelig kontroll
• Enkelt å bruke grupperte funksjoner
• Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe

Rask og enkel installering
• Enkelt oppsett med hurtig tastegjenkjenning
• For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
• Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde



 2-i-1-fjernkontroll
Erstatt to separate fjernkontroller med én robust 
enhet som betjener TV og video- eller DVD-spiller, 
uansett merke eller modell.

Ergonomisk design
Den jevne, avrundede formen passer perfekt inn i 
hånden og gir en naturlig og balansert stilling. Og så 
er den pen å se på!

Hurtig tastegjenkjenning
Med hurtig tastegjenkjenning kan du enkelt korrigere 
taster som ikke fungerer etter at merket til utstyret 
på fjernkontrollen er installert. Bare trykk på tasten 
i 5 sekunder mens fjernkontrollen peker på enheten. 
Når enheten reagerer, er tasten korrigert.

Enkelt å bruke grupperte funksjoner
Med enkelt grupperte funksjoner kan du enkelt 
gjenkjenne knappene du trenger for å kontrollere en 
bestemt audio-/videoenhet. Alle funksjonene på 
enheten er gruppert sammen på fjernkontrollen. I 
tillegg er den øverste delen av fjernkontrollen satt 
sammen av forskjellig fargede deler (svart, sølv, 
aluminium, ...) i tillegg til forskjellig overflate på 
knappene (svart, sølv, matt, glanset, ...) for å raskt 
identifisere hvilke knapper som hører sammen for å 
kontrollere en bestemt audio-/videoenhet.
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Høydepunkter
• Universell IR-kodedatabase •
Anvendelighet
• Funksjoner som støttes: TV, DVD, Videospiller
• 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, Forrige 
program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info

• Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
• DVD-funksjoner: Transporttaster, 

Systemmenykontroll, Platemenykontroll, 
Siffertaster

• Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), 
Showview, videospiller pluss, Menykontroll

• Installeringstrinn: 2
• Kopier nøkkelfunksjon
• Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Antall taster: 42
• Forhåndsprogrammert for Philips
• Juridiske godkjenninger: CE-merket
• Sprutsikker

Tilbehør
• Batteri: Ja, 1,5 V R03/AAA-batteri

Infrarøde muligheter
• Rekkevidde: 10 m (33 fot)
• Sende LEDer: 1

• Antall merker i database: Over 1000
• Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz
• Overføringsvinkel: 90 grader

Effekt
• Batterilevetid: 12 måneder
• Antall batterier: 2
• Batteritype: AAA

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Høyde: 33 mm
• Lengde: 304 mm
• Bredde: 157 mm

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,578 kg
• Yttereske (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettovekt: 0,696 kg
• Taravekt: 0,882 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Bruttovekt: 0,245 kg
• Nettovekt: 0,116 kg
• Taravekt: 0,129 kg
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