Philips
Universele
afstandsbediening

3-in-1 voor TV/video/DVD

SRU538

Deel het comfort
Universele afstandsbediening met schokabsorberende rubberen behuizing voor
afstandsbedieningen van de meeste merken televisies, videorecorders, DVD-spelers en DVDrecorders. Dankzij het robuuste design is de afstandsbediening schok- en spatwaterbestendig.
Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• 3-in-1-afstandsbediening voor uw TV, DVD-speler/recorder en videorecorder
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
Ongelooflijk gebruiksgemak
• Beschermd door schokbestendige rubberen afwerking
• Afstandsbediening laten vallen? Water op gemorst? Geen probleem!
Snelle en eenvoudige installatie
• Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website

SRU538/86

Universele afstandsbediening
3-in-1 voor TV/video/DVD

Specificaties

Productkenmerken

Gebruiksgemak

• Database met universele IR-codes: TV,
Videorecorder, DVD
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma,
Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of standby, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling,
Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig
programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info
• Teletekstverbeteringen: FastText
• Functies van de videorecorder:
Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus,
Bediening via menu's
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via
systeemmenu, Bediening via discmenu,
Cijfertoetsen
• Kopieertoetsfunctie
• Installatiestappen: 2
• Handsfree automatisch zoeken
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/S/E
• Talen in handleiding: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Aantal toetsen: 32
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering

• Schokbestendig
• Spatwaterbestendig

Accessoires

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

Voeding

• Levensduur batterij: 12
• Aantal batterijen: 2

Afmetingen

• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 157 x 290
x 29 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 181 x 297 x 170
mm
• Opgevouwen: Single blister/back carton
• Materialen: Gerecycled PET A

Mogelijkheden met infrarood
•
•
•
•
•
•

Bedieningsafstand: 7 m
LED's: 1
Database met universele IR-code
Aantal merken in database: Meer dan 300
Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
Transmissiehoek: 90 graad

•
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Bedien 3 in 1: TV, DVD en VCR
Een tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is
verleden tijd. Bedien uw TV, DVD-speler/recorder en
videorecorder met één krachtige afstandsbediening,
ongeacht het merk of model.
Vooraf geprogrammeerd voor Philips
Als u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de universele
afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. U hoeft niets
te programmeren, omdat alle toetsen vooraf zijn
geprogrammeerd voor Philips.
Schokbestendig
Laat de afstandsbediening vallen of stuiteren, en blijf hem
toch probleemloos gebruiken! De rubberen afwerking
van de behuizing zorgt ervoor dat de afstandsbediening
tegen een stootje kan. De afstandsbediening ziet er
fantastisch uit en ligt nog goed in de hand ook.
Water- en schokbestendig
De stevige buitenkant is bestendig tegen water en
gemorste dranken en kan tegen een val van minimaal
één meter op een harde vloer.
Automatische merkselectie
Het aan het werk krijgen van een nieuwe
afstandsbediening is een simpel geval van de geschiktste
code voor uw apparatuur zoeken.

