
tyring af Home Entertainme
S
Den kan

Hvis du er e

denne smart

alle hovedfu

Enkel
• 4-i-1
• Prak
• Klar

Fanta
• Det 
• Særl
• Lyse
• Indik

Hurti
• Søge
• Batt
• Spør
• URC
nt
 bruges til mere end 1200 mærker

jer af et Flat TV og det hjemmeunderholdningscenter, der hører til, så er 

e ultra-flade fjernbetjening prikken over i'et! Den smalle fjernbetjening har 

nktioner til dit hjemmeunderholdningssystem i én sjov lille pakke.

 betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker
-fjernbetjening til TV, STB, DVD og receiver
tisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
 til brug med Philips udstyr

stisk komfort
ultra-flade design matcher flade Home Entertainment enheder
ige taster til navigering i menuer
t indikerer den aktuelle aktive enheds tilstand
atoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.

g og nem opsætning
r automatisk efter dit udstyrs mærke
erier medfølger, så pak ud og zap!
gsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
-supportservice via dedikeret websted
 

Philips
Universel fjernbetjening

4-i-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



 

Komfort
• Universal IR-database: TV, VCR, DVD, SAT, 

KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER
• TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/

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

• Tekst-TV funktioner: Fast Text
• DVD-funktioner: Båndløbstaster, 

Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, 
Taltaster

• VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, 
VCR plus, Menubetjening

• SAT/CBL-funktioner: Taltaster, Menubetjening, 
Guide, info, Favourites (Foretrukne), 
Tekstfunktioner

• Nem installation: Automatisk søgning
• Installationstrin: 2
• Copy-tastefunktion
• Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
• Taster: 38
• Forprogrammeret til Philips
• Godkendelse af regler: CE-mærke
• Stænksikker

Strøm
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batterier: 2

Infrarød teknologi
• Rækkevidde: 7 m
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase
• Fabrikater i database: Over 300
• Område for bærefrekvens: 28 - 70 kHz
• Sendevinkel: 90 °
• Infrarøde koder for indlæring
• Frekvensområde for indlæring: 30 kHz - 60 kHz

Tilbehør
• Batteri: Ja, CR2032 knap-batteri 3 V litium

Yderemballage
• Længde: 306 mm
• Bredde: 70 mm
• Højde: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
• Mængde: 3

Emballagedata
• 12 NC: 908210006464
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
• Højde: 26 mm
• Længde: 302 mm
• Bredde: 155 mm
•

Universel fjernbetjening
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