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ersele afstandsbediening die maximale functionaliteit biedt voor de meeste 

VCR, DVD, satellietontvangers en set-top boxen.

edieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
ruiksklaar voor Philips-apparatuur
1-afstandsbediening voor uw TV, STB, DVD en ontvanger

looflijk gebruiksgemak
t op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
iale toetsen voor het navigeren door menu's
ctieve apparaatmodus wordt weergegeven door een lampje
aplat ontwerp dat past bij platte Home Entertainment-apparaten

 en eenvoudige installatie
erijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
e gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
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4-in-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU740



 

Gebruiksgemak
• Database met universele IR-codes: 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
• Functies van de videorecorder: 

Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, 
Bediening via menu's

• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 
systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

• SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via 
menu's, Gids, info, Favorieten, Tekstfuncties

• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Installatiestappen: 2
• Kopieertoetsfunctie
• Taalondersteuning: GB/F/D/NL/I/E
• Talen in handleiding: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P
• Aantal toetsen: 38

• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig

Accessoires
• Batterij: Ja, CR2025 knoopcelbatterij 3 V lithium

Voeding
• Levensduur batterij: 12
• Aantal batterijen: 2

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 156 x 16 

x 290 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 181 x 70 x 310 

mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• 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
•

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