
 

 

Philips
Universele 
afstandsbediening

4-in-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7140
Compacte afstandsbediening voor Home Cinema
Geschikt voor meer dan 1200 merken
Als u een Flat TV en een bijpassend home entertainment-systeem hebt, dan maakt deze elegante, 
slanke afstandsbediening in schuifmodel het plaatje helemaal af! De stijlvolle afstandsbediening 
biedt alle belangrijke functies van uw home entertainment-apparatuur in één leuk apparaatje.

Een vleugje elegantie
• Compacte afstandsbediening in schuifmodel dat openschuift tot normale grootte
• Belangrijkste toetsen direct toegankelijk, extra functionaliteit verborgen

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• 4-in-1-afstandsbediening voor uw TV, STB, DVD en ontvanger

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur



 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.

4-in-1 afst.bed. Home Entertainment
Een tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is 
verleden tijd. Bedien uw televisie, satellietontvanger 
(of set-top box (STB) voor kabeltelevisie), DVD-
speler/recorder en ontvanger (versterker) met één 
afstandsbediening, ongeacht het merk of model.

Schuifmechanisme
De afstandsbediening in schuifmodel biedt u een 
elegante, leuke en handige manier om uw home 
entertainmentapparatuur te bedienen.

Schuiffunctionaliteit
Een afstandsbediening in schuifmodel biedt 
functionaliteit op en in de afstandsbediening waarbij 
u de afstandsbediening kunt openschuiven. De 
bovenkant van de afstandsbediening bevat de 
belangrijkste functies. De extra functionaliteit wordt 
beschikbaar als u de afstandsbediening openschuift.
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Kenmerken
• Levensduur batterij: 12 maanden • Breedte: 155 mm
•

Gemak
• Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, 

DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
• 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/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/

FIN/P/GR
• Aantal toetsen: 31
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig

Vermogen

• Aantal batterijen: 2
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1200
• Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad
• Leerbare IR-codes
• Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz

Accessoires
• Batterij: Ja, CR2032 knoopcelbatterij 3 V lithium

Omdoos
• Lengte: 306 mm
• Breedte: 70 mm
• Hoogte: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Hoeveelheid: 3

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Hoogte: 26 mm
• Lengte: 302 mm
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