
isa endast de knappar 
V
du b
Nu kan du ä

fjärrkontroll.

originalfjärrk

En ko
• 5-i-1
• Utfö

Fanta
• Visa
• LCD
• Styr
• Förp

Snabb
• Söke
• Prak
ehöver
ntligen lägga undan alla dina fjärrkontroller och ersätta dem med en snygg 

 Med SRU9400 kan du inte bara styra alla funktioner för 

ontrollerna, utan den är även enklare och bekvämare att använda.

ntroll för de flesta produkter och märken.
-fjärrkontroll för din ljud- och videoutrustning
rlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

stisk bekvämlighet
 endast de knappar du behöver på den pekkänsliga skärmen
-skärm med bakgrundsbelysning när det är mörkt

 flera enheter med en enda knapptryckning
rogrammerad för att användas med Philips-produkter

 och enkel installation
r automatiskt efter utrustningens fabrikat
tisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
 

Philips
Universalfjärrkontroll

SRU9400



 

Bekvämlighet
• Generell IR-databas: TV, video, DVD, SAT, 

KABEL, MOTTAGARE, AMP, PVR, DVB-T, TV/
DVD-kombi, TV-video

• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Förprogrammerad för Philips
• Programmerbara makron

IR-kapacitet
• Arbetsavstånd: 10 m
• Inlärning av IR-koder
• Lysdioder för överföring: 2
• Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100
• Bärvågsfrekvensintervall: 30k-100kHz

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210005335
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
• Bruttovikt: 0 35 kg
• Höjd: 42 mm
• Längd: 330 mm
• Bredd: 162 mm

Effekt
• Batterisparfunktion: Automatisk 

avstängningsknapp
• Batterityp: AA/LR6 Alkaline
• Antal batterier: 3
•
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