
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universal

1 em 1
zapper

SRP1001
Zapping fácil

Um telecomando universal simples da Philips para fazer zapping facilmente por todos os 
canais de televisão. Desfrute do design ergonómico para fácil manuseamento.

Grande comodidade
• O zapper para TV perfeito com controlos de canal e volume
• Adaptação natural e confortável de segurar

Apoio ao cliente
• 2 Anos de garantia limitada
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado



 Serviço de suporte URC on-line
Serviço de suporte dedicado para o seu 
telecomando, onde estão disponíveis todos os 
códigos de todas as marcas através do Web site 
URC da Philips.
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Destaques
• Tara: 0,982 kg
•

Comodidade
• Suporte de linguagem: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/NO/FI/PT/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 21
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• Dispositivos suportados: TV
• Funções TV: Teclas de teletexto

Capacidades de Infravermelhos
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800
• Distância de funcionamento: 10 m
• Ângulo de transmissão: 45 grau
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal

Alimentação
• Tipo de Pilha: AAA

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 49333 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,245 kg
• Peso líquido: 0,116 kg
• Tara: 0,129 kg

Configuração
• Método de configuração: no dispositivo

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,678 kg
• GTIN: 1 87 12581 49333 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 30 x 15 x 17 cm
• Peso líquido: 0,696 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
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