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afstandsbediening

SRU8008
Maximale functionaliteit. 

Minimale inspanning.
Gekleurde pictogrammen waarmee u eenvoudig kunt navigeren en selecties kunt maken. 
Bedien maximaal 8 apparaten zoals bijvoorbeeld een TV, DVD(R)-HDD, videorecorder, 
satellietontvanger, tuner en kabeldoos.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken
• Eén afstandsbediening voor uw TV/VCR/SAT/tuner/DVD/CD/AMP en ontvanger
• Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken

Slim, intuïtief gebruik
• Eenvoudig te lezen 3,6 cm (1,4") LCD-kleurenscherm
• Bediening via draaicursor voor snelle menunavigatie
• Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten met één druk op de knop
• LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker

Snelle en eenvoudige installatie
• U hebt geen handleiding nodig bij de installatie
• Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
• Eenvoudig extra functionaliteit toevoegen en labelen



 3,6 cm (1,4") kleurenscherm
Een LCD-kleurenscherm van 3,6 cm (1,4") (96 x 67 
pixels) biedt betere leesbaarheid van de inhoud op 
het scherm.

Intuïtieve draaicursor
Een cursor in de vorm van een draaiwieltje biedt u 
de mogelijkheid om door het installatiemenu en de 
apparaatpagina's te navigeren, zowel met de wijzers 
van de klok mee als tegen de wijzers van de klok in.

Stapsgewijze installatie
In tegenstelling tot andere universele 
afstandsbedieningen, waarbij u een driecijferige code 
dient in te voeren om een merk en een apparaat op 
te geven, biedt deze afstandsbediening stapsgewijze 
instructies op het apparaat om uw apparatuur in te 
stellen, ongeacht het merk.

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.

Database met universele IR-code
Een database met universele IR-codes verwijst naar 
een bibliotheek van infraroodcodes die zijn 
ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met 
deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat 
bedienen zonder hiervoor individuele signalen te 
leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de 
database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt 
u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/
videosystemen bedienen, ongeacht het model of 
merk.

Extra functionaliteit toevoegen
De verbeterde manier voor het toevoegen en 
labelen van functies maakt het toevoegen van extra 
functionaliteit eenvoudiger en sneller. Op deze 
manier hoeft u geen functies meer te missen.

Gebruikersinterface op basis van 
activiteit
U hoeft uw componenten niet meer één voor één te 
bedienen. Bediening op basis van activiteit 
combineert de meest gebruikte functies tot 
activiteiten als "Een film kijken" of "Een CD 
luisteren". Een gebruiker kan met één druk op de 
knop de optie 'een film kijken' selecteren in plaats 
van elk apparaat, zoals een DVD-speler, TV en 
multimediaontvanger, apart te moeten bedienen. 
Deze knop bevat alle benodigde opdrachten om een 
film te starten: de TV inschakelen, de versterker 
inschakelen en de juiste ingang selecteren, de DVD-
speler inschakelen en het afspelen starten.

Achtergrondverlichting op het scherm
Achtergrondverlichting is een functie waarbij het 
LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht 
wanneer het donker is. De twee meest 
voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED 
en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting 
met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal 
gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een 
gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn 
met witblauwe, witte of groene schaduwen.
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Gemak
• Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, 

DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp, 
Home cinema, DVR, Audioset, Digitale 
mediareceiver, DVB-T/S, DVD-recorder, DVDR-
HDD-combi, DVD-VCR-combi, Gameconsole, 
HTS, PC, Projector (IR), PVR, CASSETTE, Tuner, 
TV-DVD-combi, TV-VCR-combi, TV-VCR-DVD-
combi

• Aantal activiteiten: 8
• Programmeerbare macro's: Ja, 8
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Schermtype: LCD
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Aantal toetsen: 45
• Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, 

Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans
• Talen in handleiding: Engels, Frans, Duits, 

Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch, 
Turks, Zweeds, Noors, Fins

• Scroll-wieltje

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• Leerbare IR-codes
• Aantal merken in database: Meer dan 1100

• Bereik van de draagfrequentie: 19 kHz - 455 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen
• Aantal batterijen: 3
• Batterijtype: AA/LR6 alkaline
• Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/

uitschakelen

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 1,22 kg
• Omdoos (L x B x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
• Nettogewicht: 0,298 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,922 kg

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 40584 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,75 x 31,95 x 4,7 cm
• Brutogewicht: 0,535 kg
• Nettogewicht: 0,149 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,386 kg
•

Specificaties
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