
 

 

Philips
Universalfjärrkontroll

2-i-1 för TV och video/DVD

SRU5120
Ersätter alla funktioner

Fungerar med fler än 1 000 märken
Den här universalfjärrkontrollen är perfekt för dig som vill ha praktisk tillgång till alla 
funktioner i din TV eller DVD-/videobandspelare. Den naturliga passformen gör 
fjärrkontrollen bekväm att hålla i.

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll
• 2-i-1-fjärrkontroll för din TV, DVD-spelare/-recorder/video
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Fantastisk bekvämlighet
• Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
• Lättanvända samlade funktioner
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt

Snabb och enkel installation
• Enkel installation med snabb knappavkänning
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
• Supporthjälp via anpassad webbplats



 2-i-1-fjärrkontroll
Byt ut två separata fjärrkontroller mot en stabil 
enhet som styr din TV och DVD-spelare/-recorder 
eller video, oavsett märke eller modell.

Ergonomisk design
Den mjukt rundade formen gör att fjärrkontrollen 
ligger skönt i handen på ett både naturligt och 
balanserat sätt. Och dessutom är den snygg!

Snabb knappavkänning
Tack vare funktionen för snabb knappavkänning kan 
du snabbt och lätt åtgärda knappar som inte fungerar 
när du aktiverar enhetens märke på fjärrkontrollen. 
Allt du behöver göra är att hålla ned knappen i fem 
sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen 
mot enheten. När enheten väl svarar är knappen 
åtgärdad.

Lättanvända samlade funktioner
Med samlade funktioner känner du enkelt igen de 
knappar du behöver för att styra en viss ljud- och 
bildenhet. Fjärrkontrollens överdel har dessutom 
delar med olika färger (svart, silver, aluminium ...) 
samt olika ytor på knapparna (svart, silver, matt, 
glansig ...) så att du snabbt kan se vilka knappar som 
passar ihop för att använda en viss ljud- och 
bildenhet.
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Funktioner
• Databas för generella IR-koder • Taravikt: 0,129 kg
•

Bekvämlighet
• Enheter som stöds: TV, DVD, video
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/
timer, 16:9, Guide, info

• Text-TV: Snabbtext
• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för 

systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
• VCR-funktioner: Transporttangenter (6), 

Showview, VCR plus, Menykontroll
• Installationssteg: 2
• Nyckelkopieringsfunktion
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Antal tangenter: 42
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

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

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Lysdioder för överföring: 1

• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Antal batterier: 2
• Batterityp: AAA

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Höjd: 33 mm
• Längd: 304 mm
• Bredd: 157 mm

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,578 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettovikt: 0,696 kg
• Taravikt: 0,882 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Bruttovikt: 0,245 kg
• Nettovikt: 0,116 kg
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