
 

 

Philips
Universalfjärrkontroll

5 av 9 AV-enheter

SRU5150
Guidad konfiguration via LCD-skärmen

Fungerar med fler än 1 000 märken
Nu kan du konfigurera enheter enklare och snabbare med den nya SRU5150! Med hjälp 
av en LCD-skärm med guideinformation i kombinationen med en förenklad 
snabbstartsguide kan du konfigurera fjärrkontrollen på nolltid!

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• 5-i-1-fjärrkontroll för din ljud- och videoutrustning
• Lägg enkelt till och märk extrafunktioner
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

Snabb och enkel installation
• Förenklad snabbstartsguide för guidad konfiguration
• Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
• Supporthjälp via anpassad webbplats

Fantastisk bekvämlighet
• Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
• Lättanvända samlade funktioner
• LCD-skärm med bakgrundsbelysning när det är mörkt
• Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt



 Bakgrundsbelysning på skärmen
Bakgrundsbelysning lyser upp LCD-displayen eller 
knappsatsen så att de går lättare att använda i 
mörker. De två vanligaste typerna av 
bakgrundsbelysning är LED och EL 
(elektroluminescens). Fjärrkontroller där LED-
tekniken används är vanligtvis ljusstarka men ojämna 
med en gul eller grön färg, medan EL-paneler har 
jämnare färgnyanser i blått, vitt och grönt.

Indikator för låg batterinivå
Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut 
batterierna.

Förenklad snabbstartsguide
En förenklad snabbstartsguide ger hjälp vid 
konfiguration av en universalfjärrkontroll. Du 
behöver inte längre ange 3- eller 4-siffriga koder utan 
guidas i stället genom konfigurationen på en LCD-
skärm på fjärrkontrollen. Dessutom ingår i 
snabbstartsguiden extra information som visas på 
LCD-skärmen för snabb konfiguration.

Inlärningsfunktionalitet
IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en 
annan och sedan användas i den mottagande 
fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade 
i den inbyggda databasen kan du överföra dem från 
den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt 
enkelt peka på den.

5-i-1-fjärrkontroll
Med universalfjärrkontrollen kan du programmera 
och använda upp till fem enheter av nästan alla 
märken. En universell databas av infraröda koder 
finns inbyggd för enkel installation av din TV, TV-
kombi, video, DVD, DVD-recorder, satellit eller 
digitala mottagare för marksänd TV, kabeldekoder, 
förstärkare, hemmabiosystem eller mottagare.

Lägg till extrafunktioner
Förbättrad metod för tillägg och märkning av 
funktioner så att du kan lägga till extrafunktioner 
enklare och snabbare. Inga saknade funktioner i 
fortsättningen, alltså.
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Funktioner
• Bredd: 157 mm
•

Bekvämlighet
• Enheter som stöds: TV, video, DVD, SAT, KABEL, 

CD/MD, MOTTAGARE, AMP
• 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
• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 

Menykontroll, Guide, info, Favoriter, 
Textfunktioner

• Enkel installation: Automatisk sökning
• Installationssteg: 2
• Nyckelkopieringsfunktion
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Antal tangenter: 40
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

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

IR-kapacitet
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: 20-70 kHz och 

455 kHz

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

Yttre kartong
• Kvantitet: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Höjd: 172 mm
• Längd: 312 mm
• Bredd: 151 mm

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Höjd: 33 mm
• Längd: 304 mm
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