
Deel het comfort!
Totale betrouwbaarheid

Stijlvolle universele afstandsbediening die maximale functionaliteit biedt voor de meeste merken 
TV's, videorecorders, satellietontvangers en set-top boxen.

Eén bedieningsoplossing voor elk toestel van elk merk
• 3-in-1-afstandsbediening voor de TV, VCR en set-top box (STB)

Eenvoudige installatie
• Eenvoudig instellen dankzij de functie Simple system set-up
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Snelle toegang tot functies zoals instellingen en tekst-TV
• Het maakt niet uit of de afstandsbediening valt of nat wordt!
Universele afstandsbediening SBCRU530
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Convenience
• Functie voor kopieertoets
• DVD-functies: Transportknoppen (6), Bediening 

via systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

• Handsfree automatisch zoeken
• Installatiestappen: 2
• Taalondersteuning: GB/E/I/RUS/PL/CZ
• Talen in handleiding: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Aantal toetsen: 31
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Besturing via 

menu, Gids, info, Favorieten, Tekstfuncties
• Eenvoudige systeemconfiguratie
• Spatwaterbestendig
• Teletekstverbeteringen: FastText
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Besturing 
via menu, Kleur-/helderheidsregeling, Teletekst-
toetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, 
16:9

• Database met universele IR-code: TV, 
Videorecorder, DVD, SAT

• Functies van de videorecorder: 
Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, 
Besturing via menu

Accessoires
• Batterij: Ja, 1,5 V R03/AAA-batterij

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 157 x 

290 x 29 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 181 x 297 x 

170 mm
• Opgevouwen: Single blister/back carton
• Materialen: Gerecycled PET A

Voeding
• Levensduur van de batterij: 12

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 7 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 250
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graden
•
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envoudige systeemconfiguratie
tel de afstandsbediening zo vlug mogelijk in met een 
ntelligent zoeksysteem dat automatisch de codes zoekt 
ie overeenstemmen met uw apparaten.

nelle toegang tot menu
elangrijke functies, zoals het instellingenmenu en 
ekst-TV, hebben duidelijke, specifieke toetsen die de 
ediening van de apparatuur eenvoudiger maken.

chok- en spatwaterbestendig
e stevige behuizing is bestand tegen spatwater en 
emorst drinken en kan zelfs tegen een val van 
instens een meter hoogte op een hard oppervlak.

ooraf geprogrammeerd voor Philips
ls u apparaten van Philips gebruikt, kunt u de 
niversele afstandsbediening onmiddellijk gebruiken. U 
oeft niets te programmeren, omdat alle toetsen vooraf 
ijn geprogrammeerd voor Philips.

atterijen meegeleverd
ebruik de nieuwe universele afstandsbediening direct 
it de verpakking. U hoeft zelfs geen extra batterijen te 
open.

-in-1-afstandsbediening
en tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is 
erleden tijd. Bedien uw televisie, videorecorder, 
atellietontvanger of set-top box (STB) met één 
rachtige afstandsbediening, ongeacht het merk of 
odel.

ratis helpdesk
ls u problemen of vragen hebt over de universele 
fstandsbediening, of als een functietoets van de 
riginele afstandsbediening niet wordt overgenomen 
oor het uitgebreide, ingebouwde codegeheugen van de 
fstandsbediening, kunt u zeven dagen per week, 24 
ur per dag contact opnemen met de helpdesk.
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