
rsätter alla funktioner
E
Fungerar

Den här uni

funktioner. D

Ideali
• Den
• Förp

Fanta
• Den
• Lätta
• Batt

Snabb
• Enke
• Om
• Supp
 med fler än 1 000 märken

versalfjärrkontrollen är perfekt för dig som vill ha praktisk tillgång till alla TV-

en naturliga passformen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i.

sk ersättare till din gamla fjärrkontroll
 perfekta fjärrkontrollen med alla viktiga kontrollfunktioner för TV
rogrammerad för att användas med Philips-produkter

stisk bekvämlighet
 ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
nvända samlade funktioner

erier ingår så att du kan komma igång direkt

 och enkel installation
l installation med snabb knappavkänning

 du har frågor eller behöver hjälp kan du ringa vår supporthjälp
orthjälp via anpassad webbplats
 

Philips
Universalfjärrkontroll

TV

SRU5110



 

Bekvämlighet
• Generell IR-databas: TV
• 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

• Text-TV: Snabbtext
• Installationssteg: 2
• Nyckelkopieringsfunktion
• Språkstöd: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Antal tangenter: 37
• Förprogrammerad för Philips
• Myndighetsgodkännande: CE-märke
• Stänkskyddad

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

Effekt
• Batteriets livslängd: 12 månader
• Antal batterier: 2
• Batterityp: AAA

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m

• Lysdioder för överföring: 1
• Databas för generella IR-koder
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1000
• Bärvågsfrekvensintervall: 24-55 kHz
• Sändningsvinkel: 90 grader

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210006469
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93584 5
• Höjd: 33 mm
• Längd: 304 mm
• Bredd: 157 mm

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,578 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 30,5 x 15 x 17,2 cm
• Nettovikt: 0,696 kg
• Taravikt: 0,882 kg

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

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Bruttovikt: 0,245 kg
• Nettovikt: 0,116 kg
• Taravikt: 0,129 kg
•
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