
 

 

Philips
Universalfjärrkontroll

SRU4002B
EasyZapper

Fungerar med fler än 800 märken
En enkel och smart universalfjärrkontroll för enkelt kanalbyte på TV och satellitmottagare, 
kabel- eller DVB-T-digitaldekoder, oavsett märke.

En kontroll för de flesta produkter och märken.
• Du kan styra: TV och digitaldekoder

Idealisk ersättare till din gamla fjärrkontroll
• Perfekt ersättning för trasiga Philips TV-fjärrkontroller

Fantastisk bekvämlighet
• Direktåtkomst till dina favoritkanaler (4 av 150)
• Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
• Inlärningsfunktionerna kopierar favoritfunktioner från originalfjärrkontrollen

Snabb och enkel installation
• Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter
• Söker automatiskt efter utrustningens fabrikat
• Supporthjälp via anpassad webbplats
• Om du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp



 Direktåtkomst till dina favoriter
Den här fjärrkontrollen har fyra knappar för 
favoritkanaler. Ta helt enkelt bort ringen runt 
favortikanalknappen, ta bort det genomskinliga 
skyddet och ersätt etiketten med kanalikonen för din 
favoritkanal (bland de 150 tillgängliga etiketterna). 
Nu kan du välja dina favoritkanaler direkt.

Inlärning av favoritknappar
Om du vill överföra dina 5 favoritfunktioner från 
originalfjärrkontrollen kan du kopiera signalen från 
den. Om dessa är dina eller dina barns favoritkanaler 
kan du till och med låsa fjärrkontrollen så att det inte 
går att visa någon av de övriga kanalerna.

Förprogrammerad för Philips
Om du har produkter från Philips kan du använda 
universalfjärrkontrollen utan programmering, 
eftersom alla knappar är förinställda för Philips.

Automatisk sökning efter fabrikat
När du ska få din fjärrkontroll att fungera låter du 
helt enkelt fjärrkontrollen automatiskt söka efter 
den mest lämpliga koden för din utrustning.

Supporthjälp online
Anpassad supporthjälp för fjärrkontrollen. Alla 
koder för alla fabrikat finns tillgängliga på Philips 
webbplats för supporthjälp.
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Funktioner
• Förpackningstyp: Blister
•

Bekvämlighet
• Enheter som stöds: KABEL, DVB-T, SAT, TV
• TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, 

tyst, Effekt/vänteläge, 16:9, AV-alternativ, externa, 
Menykontroll

• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Enkel systemkonfiguration
• Stänkskyddad
• SAT/CBL-funktioner: Kanal upp/ned, Favoriter, 

Guide, info
• Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/CS/GR/

RU/PL
• Handbok på olika språk: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/

I/E/P/CS/GR/RU/PL
• Antal tangenter: 19

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 800

• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt
• Batterityp: AAA

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Nettovikt: 0,3162 kg
• Bruttovikt: 1,94 kg
• Taravikt: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44086 2
• Antal konsumentförpackningar: 6

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Nettovikt: 0,0527 kg
• Bruttovikt: 0,22 kg
• Taravikt: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44085 5
• Antal produkter som medföljer: 1
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