
 

Philips
Universel fjernbetjening

3-i-1 til TV/DVD/STB

SRU5130
Erstatning med alle funktioner

Den kan bruges til mere end 1000 mærker
Denne universalfjernbetjening er det perfekte valg, hvis du vil have maksimal funktionalitet 
til 3 ud af 6 enheder med optimal komfort. Den naturligt tilpassede form sikrer behagelig 
kontrol!

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening
• Betjen op til 3 ud af 6 enheder
• Klar til brug med Philips udstyr

Fantastisk komfort
• Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
• Grupperede funktioner, der er nemme at bruge
• Batterier medfølger, så pak ud og zap!

Hurtig og nem opsætning
• Nem opsætning med hurtig tastegenkendelse
• Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
• URC-supportservice via dedikeret websted
 



 Fjernbetjening til 3 ud af 6
Med fjernbetjeningen kan du nemt styre 3 ud af 6 
Home Entertainment-enheder med den samme 
fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan nemt 
programmeres til at styre næsten alle mærker af 
næsten alle slags lyd-/videoudstyr vha. den 
indbyggede IR-kodedatabase. En enkelt 
fjernbetjening til at betjene alle dine enheder uden 
besværet med at lede efter den rigtige fjernbetjening!

Hurtig tastegenkendelse
Hurtig tastegenkendelse hjælper dig til hurtigt og 
nemt at indstille taster, der ikke virker efter 
installation af mærket på dit udstyr på din 
fjernbetjening. Bare tryk på tasten i 5 sekunder, mens 
du peger med fjernbetjeningen mod enheden. Når 
enheden reagerer, har du indstillet tasten.

Ergonomisk design
Den blødt afrundede form passer perfekt i hånden til 
naturlig, afbalanceret betjening. Den ser også godt 
ud!

Grupperede funktioner, der er nemme 
at bruge
Med de grupperede funktioner er det nemt at finde 
de knapper, du skal bruge til at betjene en specifik 
lyd-/videoenhed. Alle funktioner på enheden er 
grupperet på fjernbetjeningen. Derudover er den 
øverste del af fjernbetjeningen delt op i forskellige 
farver (sort, sølv, aluminium, ...) og har forskellige 
overflader på tasterne (sort, sølv, mat, blank, ...), så 
det er hurtigt at se, hvilke taster der skal bruges til at 
betjene en specifik lyd-/videoenhed.
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Vigtigste nyheder
• Rækkevidde: 10 m
Komfort
• Universal IR-database: TV, DVD, VCR, KABEL, 

SAT, DVB-T
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, 

afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, 
eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, 
Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, 
Sleep/timer, 16:9, Guide, info

• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster

• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 
VCR plus, Menubetjening

• Installationstrin: 2
• Copy-tastefunktion
• Sprog: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Taster: 42
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Stænksikker
• SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Taltaster, 

Favourites (Foretrukne), Guide, info, 
Menubetjening, Tekstfunktioner, Lydstyrke op/
ned, afbrudt

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

Infrarød teknologi

• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 1000
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batterier: 2
• Batteritype: AAA

Emballagedata
• 12 NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Højde: 33 mm
• Længde: 304 mm
• Bredde: 157 mm

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,578 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettovægt: 0,696 kg
• Taravægt: 0,882 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Bruttovægt: 0,245 kg
• Nettovægt: 0,116 kg
• Taravægt: 0,129 kg
•
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