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SRU7060
Styring af Home Entertainment

Den kan bruges til mere end 1200 mærker
Den fortræffelige teknologi i denne flotte universelle fjernbetjening gør dig i stand til at 
styre hele din Home Entertainment fra en elegant designet enhed.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
• 6-i-1 fjernbetjening til TV, video, STB, DVD, CD og AMP.
• Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
• Klar til brug med Philips udstyr

Fantastisk komfort
• Iøjnefaldende forkromet finish
• Brugerfladen lyser, når du tager enheden op.
• Styr flere enheder med ét tryk

Nem opsætning
• Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
• Kodeindtastning til direkte opsætning af din fjernbetjening
• Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
• URC-supportservice via dedikeret websted
 



 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.

Forkromet design
Elegant finish i krom, der ser godt ud og matcher det 
nyeste udstyr i design.

Automatisk baggrundsbelysning
Du behøver ikke længere søge efter knapper i 
mørket, da tasterne (eller LCD-displayet) 
automatisk lyser, når du tager fjernbetjeningen op.

Praktisk betjening med ét tryk

Vha. af en makro kan du bruge one-touch-funktionen 
til at udføre flere kommandoer med et enkelt tryk på 
en knap. En makro kombinerer en streng af 
forprogrammerede kommandoer under en enkelt 
knap. Der skal derfor kun bruges en enkelt knap til 
at udføre en serie funktioner.

Automatisk mærkesøgning
For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot 
lade din fjernbetjening søge automatisk efter den 
mest egnede kode til dit udstyr.

Direkte kodeindtastning
Hvis din fjernbetjening ikke automatisk finder dit 
udstyrs mærke, kan du altid indtaste dets talkode fra 
listen i brugervejledningen.
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Vigtigste nyheder
• Bredde: 155 mm
•

Komfort
• Universal IR-database: 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

• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 
Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster

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

• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 
VCR plus, Menubetjening

• Baggrundsbelysning
• Baggrundsbelysning: Rød
• Forprogrammeret til Philips
• Enkel systemopsætning
• Copy-tastefunktion
• Installationstrin: 2
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Taster: 39
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Stænksikker
• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• Hældning: Hældningssensor
• Nem installation: Automatisk søgning

Tilbehør
• Batteri: Ja, 1,5 V batteri AA LR6

Infrarød teknologi
• Infrarøde koder for indlæring
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 300
• Område for bærefrekvens: 28 - 70 kHz
• Sendevinkel: 90 °
• Frekvensområde for indlæring: 30 kHz - 60 kHz
• Rækkevidde: 10 m

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batteritype: AA / LR6 Alkaline
• Batterier: 2

Yderemballage
• Længde: 354 mm
• Bredde: 121 mm
• Højde: 177 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93581 4
• Mængde: 3

Emballagedata
• 12 NC: 908210006466
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93580 7
• Længde: 338 mm
• Højde: 45 mm
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