
 

Philips
Universel fjernbetjening

3-i-1 til TV/VCR/DVD

SRU3030
Udskiftning med valuta for pengene

Den kan bruges til mere end 800 mærker
En robust og brugervenlig fjernbetjening, som er velegnet til at erstatte gamle, bortkomne 
eller ødelagte fjernbetjeninger. Den kan styre op til tre maskiner, kan bruges til de fleste 
mærker og er let at bruge samme med Philips udstyr.

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening
• 3-i-1-fjernbetjening til TV, Video eller DVD-afspiller/optager.
• Klar til brug med Philips udstyr

Nem at bruge
• Store knapper letter betjeningen og øger læsevenligheden
• Beskyttelseskanten giver øget komfort og et fast greb

Hurtig og nem opsætning
• URC-supportservice via dedikeret websted
 



 3-i-1 TV DVD Video-fjernbetjening
Erstat alle dine fjernbetjeninger med én robust 
fjernbetjening, der fungerer med dit TV, din video og 
din DVD-afspiller/-optager, uanset mærke eller 
model.

Forprogrammeret til Philips
Hvis du har Philips udstyr, kan du bruge din 
universal-fjernbetjening uden at programmere den, 
da alle taster er forindstillet til Philips.

Stor knap
BIg-knapper betegner store knapper på en 
fjernbetjening, der gør det nemmere at læse 
symbolerne. Derudover er nu mere behageligt at 
trykke på knappen, da knapstørrelsen er øget med 2 
mm i forhold til den almindelige knapstørrelse på en 
fjernbetjening.

Ekstra beskyttelseskant
Den specielle gummibelagte beskyttelseskant 
minimerer risikoen for, at du ødelægger 
fjernbetjeningen. Derudover ligger fjernbetjeningen 
mere stabilt i hånden, hvilket giver øget komfort.
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Vigtigste nyheder
• LED sendedioder: 1 •
Komfort
• Universal IR-database: TV, VCR, DVD
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, 

afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, 
eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, 
Tekst-TV taster, Fast Text taster

• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 
VCR plus, Menubetjening

• Forprogrammeret til Philips
• Enkel systemopsætning
• Copy-tastefunktion
• Stænksikker
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Installationstrin: 2
• Taster: 31
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/

PL
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster, Vælg undertekster, Lydindstillinger

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 10 m

• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 800
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Sendevinkel: 90 °

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batteritype: AAA
• Batterier: 2

Yderemballage
• Mængde: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Længde: 300 mm
• Bredde: 210 mm
• Højde: 170 mm

Emballagedata
• Bredde: 157 mm
• Længde: 242 mm
• Højde: 33 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
• 12 NC: 908210006459
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