
 

 

Philips
Universel fjernbetjening

5 ud af 9 AV-enheder

SRU5150
Vejledt opsætning via LCD-display

Den kan bruges til mere end 1000 mærker
Dine enheder er hurtigere og nemmere at installere vha. den nye SRU5150! 
Kombinationen af et LCD-display med vejledningsinformationer og en forenklet 
lynhåndbog sikrer, at din fjernbetjening klargøres korrekt i løbet af ingen tid!

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
• 5-i-1-fjernbetjening til dine lyd- og videoenheder
• Det er nemt at tilføje og markere ekstra funktionalitet
• Klar til brug med Philips udstyr

Hurtig og nem opsætning
• Forenklet lynhåndbog til hurtig guidet opsætning
• Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
• URC-supportservice via dedikeret websted

Fantastisk komfort
• Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
• Grupperede funktioner, der er nemme at bruge
• LCD-skærm med baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke
• Indikatoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.
• Batterier medfølger, så pak ud og zap!



 Baggrundsbelyst skærm
Baggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-
skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest 
almindelige typer baggrundsbelysning er LED og 
elektroluminiscens (EL). Fjernbetjeninger, der er 
baggrundsbelyst med LED, er sædvanligvis klare, men 
ujævne med en gul eller grøn farve, mens EL-paneler 
er jævne med blå, hvide eller grønne toner.

Indikator for lavt batteriniveau
Få i god tid at vide, at batterierne skal genoplades 
eller udskiftes.

Forenklet lynhåndbog
Forenklet lynhåndbog yder assistance til at indstille 
en universel fjernbetjening. I stedet for at indtaste 3- 
eller 4-cifrede koder er der integreret en LCD-
skærm i fjernbetjeningen, som guider dig igennem 
opsætningen. Derudover giver lynhåndbogen ekstra 
oplysninger, som supplerer dem, der er vist på LCD-
skærmen, og dermed sikres hurtig opsætning.

Indlæringsfunktioner
Indlæringsfunktionen henviser til den proces, 
hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer 
infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninger til 
senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den 
indbyggede database, kan de altid indlæres fra den 
originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

5-i-1-fjernbetjening
Med den universelle fjernbetjening kan du 
programmere og betjene op til fem enheder af stort 
set alle mærker. Indeholder en universel database 
med infrarøde koder, som gør det nemmere at 
installere dit TV, TV-kombination, VCR, DVD, DVD-
optager, satellit-receiver eller digitale receiver, 
kabeldekoder, forstærker, hjemmebiograf eller 
modtager.

Tilføj ekstra funktionalitet
Den forbedrede metode til at tilføje og markere 
funktioner gør det nemmere og hurtigere at tilføje 
ekstra funktionalitet. Så ikke flere manglende 
funktioner.
SRU5150/86

Vigtigste nyheder
• Bredde: 157 mm
•

Komfort
• Understøttede enheder: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER
• 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

• SAT/CBL-funktioner: Taltaster, Menubetjening, 
Guide, info, Favourites (Foretrukne), 
Tekstfunktioner

• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2
• Copy-tastefunktion
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Taster: 40
• Forprogrammeret til Philips
• Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
• Stænksikker

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

Infrarød teknologi
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 1100
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °
• Rækkevidde: 10 m
• Infrarøde koder for indlæring
• Frekvensområde for indlæring: 20 kHz til 70 kHz 

og 455 kHz

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

Yderemballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Højde: 172 mm
• Længde: 312 mm
• Bredde: 151 mm

Emballagedata
• 12 NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Højde: 33 mm
• Længde: 304 mm
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