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emmabio har aldrig
H
varit enklare
Ultimat fjärrkontroll för hemmabiosystemet

Att ha kommandot
• En fjärr till TV, video, sat.mott., DVD, radio, CD, stereo, mottagare
• Dual transmission förlänger räckvidden avsevärt

Lättanvänd
• Makro för att starta alla enheter med en enda knapptryckning
• Timerfunktionen startar utrustningen vid den förinställda tidpunkten
• Snabb menyåtkomst till funktioner som inställning och Text-TV

Enkel installation
• Inlärningsfunktionen kopierar funktioner från originalfjärrkontrollen
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter
• Batterier ingår så att du kan komma igång direkt
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
Philips
Universalfjärrkontroll
SBCRU885
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Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Grön
• Copy key function
• Språkstöd: GB/F/D/NL
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Vattentålig
• Text-TV: Snabbtext
• Generell IR-databas: TV, Video, DVD, SAT, 

KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
• Antal tangenter: 39
• Förprogrammerad för Philips
• Installationssteg: 2
• Handsfree autosökning
• Enkel systemkonfiguration
• 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

• Video-funktioner: Transporttangenter (6), 
Showview, VCR plus, Menykontroll

• DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll 
för systemmeny, Menykontroll för CD, 
Siffertangenter

• SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, 
Menykontroll, Guide, info, Favoriter, 
Textfunktioner

• Handbok på olika språk: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/
N/FIN/GR

Tillbehör
• Batteri: Ja, 1,5 V AA/LR6-batteri

Storlek
• Lådans mått (B x H x D): 295 x 50 x 140 mm
• Förpackningsstorlek (BxDxH): 303 x 148 x 158
• Material: Återvunnen PET A
• Antal i förpackning: 3

Övriga data
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 3
• Batteriets livslängd: 10

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder
• Inlärning av frekvensomfång: Upp till 78 kHz och 

455 kHz
• Lysdioder för överföring: 2
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 300
• Bärvågsfrekvensomfång: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader
•
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-i-1-fjärrkontroll för hemmabio
u är det enklare än någonsin att hantera hemmabion. 
ed en enda lättanvänd fjärrkontroll kan du styra din 

V, video, DVD, radio, satellitmottagare, set-top-box, 
D-spelare och stereo, oberoende av fabrikat och 
odell. Du behöver bara trycka på en knapp för att 
unna titta på dina favoritfilmer.

atterier medföljer
u behöver inte köpa extra batterier, utan kan börja 
nvända din nya universalfjärrkontroll så fort du har 
ackat upp den!

ual transmission
ed vanlig infraröd (IR) sändning för normala 

järrstyrda enheter och en inbyggd 
adiofrekvenssändare (HF) för fjärrstyrda enheter som 
efinner sig i ett skåp eller i ett annat rum, blir 
äckvidden avsevärt mycket större. HF-sändningen 
mvandlas tillbaka till IR via en särskild mottagare.

nabb menyåtkomst
iktiga funktioner som exempelvis inställning och Text-
V har tydligt märkta anpassade knapper som gör 
anteringen enklare.

nlärningsfunktion
m du vill överföra alla funktionerna från 
riginalfjärrkontrollen, kan du kopiera signalen från 
en, som då lagras i minnet i universalfjärrkontrollen.

akrofunktion
u kan skapa egna makron och utföra flera 

nställningar i sträck med en enda knapp. Tänk dig att 
unna sätta på TV:n, ställa in surroundljudet och sätta 
gång filmen med en enda knapptryckning!

örprogrammerad för Philips
m du har produkter från Philips kan du använda 
niversalfjärrkontrollen utan programmering, eftersom 
lla knappar är förinställda för Philips.

imerfunktion
u behöver du aldrig mer missa ditt favoritprogram. 
täll helt enkelt in timern så att den slår på TV:n i tid till 
rogrammet. Timern fungerar med alla typer av 
nheter.

upporthjälp för fjärrkontroller
m du har ett problem eller en fråga om 
niversalfjärrkontrollen, eller om det finns en 
unktionsknapp på originalfjärrkontrollen som inte ingår 
 det stora inbyggda kodbiblioteket, är du välkommen 
tt kontakta vår supporthjälp. Den är öppen sju dagar 

 veckan.
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