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SRP1101
Лесно обхождане

Опростено универсално дистанционно управление Philips, с което лесно да 
обхождате всичките си телевизионни канали. Получете удоволствие от 
ергономичния дизайн, улесняващ употребата.

Изключително удобство
• Перфектното дистанционно управление с управление на канали и сила на звука
• Естествено прилягане и удобно хващане

Обслужване на клиенти
• Услуги по поддръжката от URC чрез специалния уеб сайт



 Онлайн услуги по поддръжката от 
URC
Специална услуга по поддръжката на вашето 
дистанционно управление, като всички кодове за 
всички марки са на разположение чрез URC сайта 
на Philips.
SRP1101/10

Акценти
• Тип батерия: AAA •
Комфорт
• Поддръжка на езици: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/NO/FI/PT/GR/RU/CZ/PL
• Езици на ръководството: EN/FR/DE/IT/ES/NL/

DK/SV/NO/FI/PT/EL/RU/CZ/PL
• Брой на бутоните: 21
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Поддържани устройства: Телевизор
• Функции на телевизора: Бутони за телетекст

Възможности за инфрачервена връзка
• Диапазон на носещата честота: 24 - 55 kHz
• Брой марки в базата данни: Над 800
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Ъгъл на излъчване: 45 градуса
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 55343 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 27,5 x 3,25 см
• Бруто тегло: 0,183 кг
• Нето тегло: 0,0658 кг
• Тегло на опаковката: 0,1172 кг

Настройка
• Метод за настройка: на устройството

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,45 кг
• GTIN: 1 87 12581 55343 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,5 x 16 x 18,5 см
• Нето тегло: 0,3948 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 1,0552 кг
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