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SRU5170
Styrt oppsett via LCD-skjerm

Fungerer sammen med mer enn 1000 merker
Apparatene kan installeres enklere og raskere med den nye SRU5170. Kombinasjonen av 
en LCD-skjerm med styrt informasjon og en forenklet hurtigstartveiledning gjør at 
fjernkontrollen kan settes ordentlig opp på kort tid.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker
• Kontroller opptil sju enheter av et utvalg på ti
• Du kan enkelt legge til og merke ekstra funksjonalitet
• Klar til bruk med Philips-utstyr

Rask og enkel installering
• Forenklet hurtigstartveiledning for raskt veiledet oppsett
• Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
• Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

Stor anvendelighet
• Ergonomisk form gir behagelig kontroll
• Enkelt å bruke grupperte funksjoner
• LCD-skjerm med bakbelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket
• Viser når batteriene må lades opp eller byttes
• Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe



 Bakbelysning på skjermen
Bakbelysning er en funksjon som lyser opp 
LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan 
brukes i mørket. De to vanligste typene 
bakbelysning er LED og elektrofluoriserende 
(EL). Fjernkontroller som har LED-
bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men 
ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er 
jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

Indikasjon på lavt batterinivå
For at du skal vite når batteriene må lades opp 
eller byttes.

Forenklet hurtigstartveiledning
Forenklet hurtigstartveiledning hjelper deg å 
sette opp en universell fjernkontroll. I stedet 

for å skrive inn tre- eller firesifrede koder, er 
det satt inn en LCD-skjerm i fjernkontrollen 
for å hjelpe deg gjennom oppsettet. I tillegg gir 
hurtigstartveiledningen deg ekstra informasjon 
om det som vises på LCD-skjermen for raskt 
oppsett.

Lærefunksjonalitet
Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der 
en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde 
signaler fra andre fjernkontroller for senere 
bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den 
innebygde databasen, kan de alltid læres fra den 
originale fjernkontrollen ved å peke på den.

7-i-1 kontr. for hjemmeunderholdning
Du kan programmere og styre opptil 7 lyd-/
bildeenheter fra nesten et hvilket som helst 
merke med den universelle 7-i-1 
fjernkontrollen. Fjernkontrollen har IR-kodene 
til alle typer hjemmeunderholdningsenheter fra 
nesten alle merker. Denne ene fjernkontrollen 
kan erstatte fjernkontrollsamlingen.

Legg til ekstra funksjonalitet
En forbedret måte å legge til og merke 
funksjoner på gjør det enklere og raskere å 
legge til ekstra funksjonalitet. Så nå trenger du 
ikke å mangle noen funksjoner lenger.
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Anvendelighet
• Funksjoner som støttes: TV, Videospiller, DVD, 

SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP, PC
• TV-funksjoner: Program opp/ned, Volum opp/ned/

mute, På/standby, Siffertaster, AV-valg, eksternt, 
Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-
taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige 
program, Sleep timer, 16:9, Håndbok, info

• Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst
• DVD-funksjoner: Transporttaster, 

Systemmenykontroll, Platemenykontroll, 
Siffertaster

• Videospillerfunksjoner: Transporttaster (6), 
Showview, videospiller pluss, Menykontroll

• SAT/CBL-funksjoner: Siffertaster, Menykontroll, 
Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner

• Enkel installering: Automatisk søk
• Installeringstrinn: 2
• Kopier nøkkelfunksjon
• Språkstøtte: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Antall taster: 40
• Forhåndsprogrammert for Philips
• Juridiske godkjenninger: CE-merket
• Sprutsikker

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

Infrarøde muligheter
• Sende LEDer: 1
• Universell IR-kodedatabase
• Antall merker i database: Over 1100
• Bærerfrekvensområde: 24–55 kHz
• Overføringsvinkel: 90 grader
• Rekkevidde: 10 m (33 fot)
• Lære IR-koder
• Lærefrekvensområde: 20 kHz til 70 kHz og 455 

kHz

Effekt
• Batterilevetid: 12 måneder
• Antall batterier: 2
• Batteritype: AAA

Ytre eske
• Antall: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Høyde: 172 mm
• Lengde: 312 mm
• Bredde: 151 mm

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Høyde: 33 mm
• Lengde: 304 mm
• Bredde: 157 mm
•
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