
Del komforten!
pålidelighed

Elegant universal-fjernbetjening i sølv, der giver maksimal funktionalitet til de fleste fabrikater af TV, 
Video, satellit-modtagere eller kabel Set-Top Box.

Enkel betjeningsløsning til enhver enhed, ethvert fabrikat.
• 3-in-1-fjernbetjening til TV, video og (STB) Set-Top Box

Nem opsætning
• Nem installation med Simple system set-up-funktionen.
• Klar til brug med Philips udstyr
• Batterier medfølger, så pak ud og zap!
• Spørgsmål eller brug for hjælp - ring til vores URC hotline.

Fantastisk komfort
• Hurtig menuadgang til funktioner som opsætning og tekst-TV.
• Tab den, spild på den, uden at den gør i stykker!
Universel fjernbetjening SBCRU530
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Komfort
• Copy Key funktion
• DVD-funktioner: Båndløbstaster (6), System 

menubetjening, Disc-menu betjening, Taltaster
• Håndfri autosøgning
• Installationstrin: 2 mW
• Sprog: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Sprog i vejledning: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Taster: 31
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelser: CE-mærke
• SAT/CBL funktioner: Taltaster, Menubetjening, 

Guide, info, Favoritter, Tekstfunktioner
• Enkel systemopsætning
• Stænksikker
• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby effektforbrug, Taltaster, 
AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkeregulering, Tekst-TV taster, Fast Text 
taster, Foregående program, 16:9

• Universal IR-database: TV, Video, DVD, SAT
• Videofunktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 

VCR plus, Menubetjening

Tilbehør
• Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Mål
• Blister pakkemål (B x D x H): 157 x 290 x 29 mm
• Emballagemål (B x D x H): 181 x 297 x 170 mm
• Sammenfoldet: Enkelt blisterpakke/karton
• Materialer: Genbrugt PET A

Strømforsyning
• Batterilevetid: 12

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 250
• Bærebølgefrekvensområde: 24 - 55 kHz
• Sendevinkel: 90 grader
•
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unktionen Simple system set-up
onfigurér din fjernbetjening så snart som muligt med 
t intelligent scanning-system, der automatisk scanner 
or koder, som svarer til dit udstyr.

urtig menuadgang
igtige funktioner som opsætningsmenu og tekst-TV har 
ydeligt mærkede taster, der gør betjeningen af dit 
dstyr nemmere.

tænk- og stødsikker
et robuste kabinet kan tåle stænk og spildte 
rikkevarer, og kan tåle at blive tabt ned på et hårdt 
ulv fra mindst én meters højde.

orprogrammeret til Philips
vis du har Philips udstyr, kan du bruge din universal-

jernbetjening uden at programmere den, da alle taster 
r forindstillet til Philips.

atterier medfølger
er skal ikke købes ekstra batterier, så du kan bruge 
in nye universelle fjernbetjening, så snart du har 
akket den ud!

-i-1-fjernbetjening
lip for at have et bord fyldt med fjernbetjeninger, og 
kift til en robust enhed, der kan betjene TV, 
ideooptager, satellit-modtager (eller en kabel Set-Top 
ox), næsten uanset fabrikat og model.

RC hotline
vis du har et problem eller et spørgsmål om din 
niversal-fjernbetjening, eller der er en funktionstast på 
en oprindelige fjernbetjening, der ikke er omfattet af 
et omfattende indbyggede kodebibliotek, kan du ringe 
il vores hotline og få en løsning. Den er åben syv dage 
m ugen.
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