
 

 

Philips
Universalfjärrkontroll

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

SRU7140
Kompakt kontroll för hemmabio

Fungerar med fler än 1 200 märken
Om du har en platt TV och ett tillhörande hemunderhållningssystem är den här eleganta, 
tunna och utdragbara fjärrkontrollen pricken över i. Med den snygga fjärrkontrollen kan 
du styra alla funktioner för hemunderhållningssystemet med en rolig enhet.

En känsla av elegans
• Kompakt utdragbar fjärrkontroll som du drar ut till standardstorlek
• Direktåtkomst till huvudknappar, övriga funktioner är dolda

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• 4-i-1-fjärrkontroll för TV, satellit, DVD och hemmabio

Fantastisk bekvämlighet
• Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter



 Inlärningsfunktionalitet
IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en 
annan och sedan användas i den mottagande 
fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade 
i den inbyggda databasen kan du överföra dem från 
den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt 
enkelt peka på den.

4-i-1-fjärrkontroll för hemmabio
Nu behöver du inte längre belamra soffbordet med 
en massa fjärrkontroller. Det här är en praktisk 
fjärrkontroll som styr både TV, satellitmottagare 
eller digitaldekoder, DVD-spelare/-recorder samt 
hemmabio, oavsett fabrikat och modell.

Reglagemekanism
Med en utdragbar fjärrkontroll kan du styra 
hemunderhållningsutrustningen på ett elegant, roligt 
och bekvämt sätt.

Utdragbar fjärrkontroll
Med en utdragbar fjärrkontroll har du åtkomst till 
funktioner ovanpå fjärrkontrollen och även inuti - 
dra bara ut den. Ovanpå fjärrkontrollen sitter 
knappar för de vanligaste funktionerna. De övriga 
funktionerna blir tillgängliga när du drar ut 
fjärrkontrollen.
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Funktioner
• Bredd: 155 mm
•

Bekvämlighet
• Enheter som stöds: TV, video, DVD, SAT, KABEL, 

CD/MD, MOTTAGARE, AMP
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-
alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/
ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, 
Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/
timer, 16:9, Guide, info

• Text-TV: Snabbtext
• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för 

systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
• VCR-funktioner: Transporttangenter (6), 

Showview, VCR plus, Menykontroll
• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 

Menykontroll, Guide, info, Favoriter, 
Textfunktioner

• Enkel installation: Automatisk sökning
• Installationssteg: 2
• Nyckelkopieringsfunktion
• Språkstöd: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P/

GR
• Antal tangenter: 31
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader

• Antal batterier: 2
• Batterisparfunktion: Automatisk 

avstängningsknapp

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 7 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1 200
• Bärvågsfrekvensintervall: 28-70 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: 30–60 kHz

Tillbehör
• Batteri: Ja, CR2032 knappcellsbatteri, 3 V litium

Yttre kartong
• Längd: 306 mm
• Bredd: 70 mm
• Höjd: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Kvantitet: 3

Förpackningsinformation
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Höjd: 26 mm
• Längd: 302 mm
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