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Komfort
• Universal IR-database: TV
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

ned, afbrudt, Standby effektforbrug, Taltaster, AV-
valg, eksternt, Menubetjening, Farve/
Lysstyrkeregulering, Tekst-TV taster, Fast Text 
taster, Foregående program, Sleep/timer, 16:9, 
Guide, info

• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2 mW
• Copy Key funktion
• Sprog: GB/F/D/NL/S/E
• Sprog i vejledning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Taster: 37
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelser: CE-mærke
• Stænksikker

Tilbehør
• Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Strømforsyning
• Batterilevetid: 12
• Batterier: 2 mW

Mål
• Blister pakkemål (B x D x H): 148 x 28 x 290 mm
• Emballagemål (B x D x H): 181 x 297 x 170 mm
• Sammenfoldet: Enkelt blisterpakke/karton
• Materialer: Genbrugt PET A

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 300
• Bærebølgefrekvensområde: 24 - 55 kHz
• Sendevinkel: 90 grader
•

Universel fjernbetjening
Tv  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2007-08-04

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 03862
EAN: 87 10895 86539 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SRU5

Interess

TV-fjernb
TV'ets fjern
store knapp
Den simpel
fjernbetjeni

Forprogr
Hvis du har
fjernbetjeni
er forindstil

Stænk- o
Det robuste
drikkevarer
fra mindst é

Særlige m
Med særlig
udstyret me
shift eller fu

Indikator
Få i god tid
udskiftes.

Automat
For at få di
lade din fje
egnede kod
10/86

ante pro

etjening
betjening er
er til valg a
then den be
ng, der er g

ammeret
 Philips uds
ng uden at 
let til Philips

g stødsikk
 kabinet ka
, og kan tåle
n meters h

enutaste
e taster kan
d en enkel
nktionstast

 for lavt b
 at vide, at 

isk mærk
n nye fjernb
rnbetjening 
e til dit uds
 særdeles brugervenligt med sine 
f kanal og justering af lydstyrke. 
dste erstatning for en TV-
ået i stykker eller er blevet væk.

 til Philips
tyr, kan du bruge din universal-
programmere den, da alle taster 
.

er
n tåle stænk og spildte 
 at blive tabt ned på et hårdt gulv 
øjde.

r
 du let navigere i menuer på 
t finger uden at skulle trykke på 
er

atteriniveau
batterierne skal genoplades eller 

esøgning
etjening til at virke skal du blot 
søge automatisk efter den mest 
tyr.
dukter


