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olledige functievervanging
V
Geschikt voor meer dan 1000 merken

Een stijlvolle, zilverkleurige universele afstandsbediening die maximale functionaliteit 

biedt voor de meeste merken TV's, VCR's en DVD-spelers/-recorders. Het robuuste 

model is schok- en waterbestendig.

Ideale vervanging voor uw oude afstandsbediening
• Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur
• 2-in-1-afstandsbediening voor TV, videorecorder of DVD-speler/-recorder.

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Het maakt niet uit of de afstandsbediening valt of nat wordt!
• Aantrekkelijke afstandsbediening in zilverkleurige behuizing
• Speciale toetsen voor het navigeren door menu's
• Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen

Snelle en eenvoudige installatie
• Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
• URC-ondersteuning via de speciale website
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pecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
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Convenience
• Database met universele IR-code: TV, 

Videorecorder, DVD
• 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, 
Sleeptimer, 16:9, Gids, info

• Teletekstverbeteringen: FastText
• DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via 

systeemmenu, Bediening via discmenu, 
Cijfertoetsen

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

• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• Installatiestappen: 2
• Functie voor kopieertoets
• Taalondersteuning: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Aantal toetsen: 42
• Voorgeprogrammeerd voor Philips
• Officiële goedkeuringen: CE-markering
• Spatwaterbestendig

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

Mogelijkheden met infrarood
• Bedieningsafstand: 10 m
• LED's: 1
• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1100
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graden

Voeding
• Levensduur van de batterij: 12 maanden
• Aantal batterijen: 2
• Batterij-type: AAA

Omdoos
• Hoeveelheid: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93593 7
• Hoogte: 172 mm
• Lengte: 312 mm
• Breedte: 151 mm

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Hoogte: 33 mm
• Lengte: 304 mm
• Breedte: 157 mm
•
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-in-1-afstandsbediening
edien de televisie en de videorecorder of DVD-speler 
et één krachtige afstandsbediening, ongeacht het 
erk of model.

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.

ilverkleurig ontwerp
e elegante, zilverkleurige afwerking van de 
fstandsbediening past perfect bij de hedendaagse 
tijlvolle audio- en video-apparatuur.

peciale menutoetsen
peciale toetsen om eenvoudig te navigeren door de 
enu's van uw apparaat, zodat u dit met één vinger 

unt bedienen zonder op de Shift-toets of 
unctietoetsen te hoeven drukken

utomatische merkselectie
et aan het werk krijgen van een nieuwe 
fstandsbediening is een simpel geval van de 
eschiktste code voor uw apparatuur zoeken.

ndicatie laag batterijniveau
 weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet 
pladen of vervangen.

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.
For preview purpose only

SRU5020/87

Technische specificaties Productkenmerken

Universele afstandsbediening
2-in-1 voor TV/VCR/DVD  


