
 

Philips
Universele 
afstandsbediening

2-in-1 voor TV en VCR/DVD

SRU5120
Volledige functievervanging

Geschikt voor meer dan 1000 merken
Deze universele afstandsbediening is de perfecte keuze als u maximale TV- of DVD/VCR-
functionaliteit wilt hebben in combinatie met optimaal bedieningsgemak. De natuurlijke 
vormgeving staat garant voor een prettige bediening!

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

Ongelooflijk gebruiksgemak
• De ergonomische vorm maakt een comfortabele bediening mogelijk
• Gebruiksvriendelijk gegroepeerde functies
• Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar

Snelle en eenvoudige installatie
• Eenvoudige installatie met snelle herkenning van toetsen
• Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
• URC-ondersteuningsservice via de speciale website
 



 Ergonomisch ontwerp
Dankzij de soepele, ronde vormgeving ligt de 
afstandsbediening perfect in de hand zodat een 
natuurlijk en probleemloos gebruik wordt 
bevorderd. En de afstandsbediening ziet er nog 
fantastisch uit ook!

2-in-1-afstandsbediening
Bedien de televisie en de videorecorder of DVD-
speler met één krachtige afstandsbediening, 
ongeacht het merk of model.

Snelle herkenning van toetsen
Snelle herkenning van toetsen helpt u bij het snel en 
probleemloos herstellen van toetsen die niet werken 
nadat het merk van uw apparaat is geïnstalleerd op 
de afstandsbediening. Houd de toets 5 seconden 
ingedrukt terwijl u de afstandsbediening op het 
apparaat richt. Zodra het apparaat reageert, is de 
toets hersteld.

Gebruiksvriendelijk gegroepeerde 
functies
Met de handig gegroepeerde functies kunt u de 
knoppen die u nodig hebt om een specifiek audio-/
videoapparaat te bedienen eenvoudig herkennen. 
Alle functies van het apparaat zijn gegroepeerd op de 
afstandsbediening. Bovendien is de bovenkant van de 
afstandsbediening opgebouwd uit verschillend 
gekleurde delen (zwart, zilver, aluminium, ...) en 
hebben de knoppen verschillende afwerkingen 
(zwart, zilver, mat, glanzend, ...) zodat u snel kunt 
zien welke knoppen bij elkaar horen om een 
specifiek audio-/videoapparaat te bedienen.
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Kenmerken
• LED's: 1 • Gewicht van de verpakking: 0,129 kg
•

Gemak
• Database met universele IR-codes: TV, DVD, 

Videorecorder
• Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, 

Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-
by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening 
via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, 
Teleteksttoetsen, 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, Bediening via menu's

• Installatiestappen: 2
• kopieertoetsfunctie
• 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

• Database met universele IR-code
• Aantal merken in database: Meer dan 1000
• Bereik van de draagfrequentie: 24 - 55 kHz
• Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen
• Levensduur batterij: 12 maanden
• Aantal batterijen: 2
• Batterijtype: AAA

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210006477
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
• Hoogte: 33 mm
• Lengte: 304 mm
• Breedte: 157 mm

Omdoos
• Brutogewicht: 1,578 kg
• Omdoos (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Nettogewicht: 0,696 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,882 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Brutogewicht: 0,245 kg
• Nettogewicht: 0,116 kg
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