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SRU5170
Hulp bij installatie via LCD-scherm

Geschikt voor meer dan 1000 merken
U installeert uw apparaten sneller en gemakkelijker met de nieuwe SRU5170! De 
combinatie van een LCD-scherm met informatie en een vereenvoudigde snelstartgids 
zorgen ervoor dat uw afstandsbediening in een handomdraai is geïnstalleerd!

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• Bedien maximaal 7 apparaten uit een keuze van 10
• Eenvoudig extra functionaliteit toevoegen en labelen
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Snelle en eenvoudige installatie
• Vereenvoudigde snelstartgids voor een snelle installatie
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website

Ongelooflijk gebruiksgemak
• De ergonomische vorm maakt een comfortabele bediening mogelijk
• Gebruiksvriendelijk gegroepeerde functies
• LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker
• Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar



 Achtergrondverlichting op het scherm
Achtergrondverlichting is een functie waarbij 
het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt 
verlicht wanneer het donker is. De twee meest 
voorkomende typen achtergrondverlichting 
zijn LED en EL (elektroluminiscent). 
Achtergrondverlichting met LED's op 
afstandsbedieningen zijn normaal gesproken 
helder maar ongelijk verdeeld met een gele of 
groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn 
met witblauwe, witte of groene schaduwen.

Indicatie 'batterij bijna leeg'.
U weet op tijd wanneer u de batterijen 
opnieuw moet opladen of vervangen.

Vereenvoudigde snelstartgids
De vereenvoudigde snelstartgids biedt 
ondersteuning bij het instellen van een 

universele afstandsbediening. In plaats van dat u 
drie- of viercijferige codes moet invoeren, 
bevindt er zich een LCD-scherm op de 
afstandsbediening om u te helpen met het 
instellen. Daarnaast biedt de snelstartgids 
extra informatie ter aanvulling op de 
informatie op het LCD-scherm voor een snelle 
installatie.

Leerfunctionaliteit
De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces 
waarbij een afstandsbediening 
infraroodsignalen van andere 
afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor 
toekomstig gebruik. Wanneer de 
apparaatcodes niet in de ingebouwde database 
staan, kunnen deze altijd worden verkregen 
van de originele afstandsbediening. U hoeft 
alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

7-in-1 afst.bed. home entertainment
Met de universele 7-in-1 afstandsbediening 
kunt u maximaal 7 audio- en videoapparaten 
van bijna elk merk programmeren en bedienen. 
De afstandsbediening bevat de IR-codes van 
alle soorten home entertainmentapparaten van 
bijna elk merk. Hiermee kunt u uw verzameling 
afstandsbedieningen vervangen door één 
afzonderlijke afstandsbediening.

Extra functionaliteit toevoegen
De verbeterde manier voor het toevoegen en 
labelen van functies maakt het toevoegen van 
extra functionaliteit eenvoudiger en sneller. 
Op deze manier hoeft u geen functies meer te 
missen.
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Gemak
• Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, 

DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp, PC
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, 
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig 
programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info

• Teletekstverbeteringen: FastText
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 

systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

• Functies van de videorecorder: Transportknoppen 
(6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's

• SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via 
menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), 
Tekstfuncties

• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Installatiestappen: 2
• kopieertoetsfunctie
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Aantal toetsen: 40
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig

Accessoires
• Batterij: Ja, 1,5 V R03/AAA-batterij

Mogelijkheden met infrarood
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1100
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: 20 kHz tot 70 kHz en 

455 kHz

Vermogen
• Levensduur batterij: 12 maanden
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: AAA

Omdoos
• Hoeveelheid: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Hoogte: 172 mm
• Lengte: 312 mm
• Breedte: 151 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Hoogte: 33 mm
• Lengte: 304 mm
• Breedte: 157 mm
•
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