
 

 

Philips Perfect replacement
Универсално 
дистанционно у-ние

"2 в 1"

SRP2002
Чудесна стойност за цената

Съвместимо с над 800 марки
Универсално дистанционно управление, което притежава основна функционалност 
за повечето марки телевизори, видео и DVD.

Чудесна стойност за цената
• Дистанционно управление "2 в 1" за вашия телевизор, DVD плейър/рекордер/VCR
• Бърз достъп до менютата за функции като настройка и телетекст

Лесна настройка
• Лесно инсталиране с функцията за опростена настройка на системата
• Готово за използване с апаратура на Philips

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.
SRP2002/10

Акценти
• Начин на поставяне: Окачен
•

Комфорт
• Лесно инсталиране: Автоматично търсене
• Езици на ръководството: EN/FR/DE/IT/ES/NL/

DK/SV/NO/FI/PT/EL/PL
• Брой на бутоните: 31
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Устойчив на пръски
• Поддържани устройства: КАБЕЛ, SAT, 
Телевизор, DVD-VCR

• Функции на телевизора: AV избор, външен, 
Регулиране на цветовете/яркостта, Цифрови 
клавиши, Бързи бутони за текст, Управление на 
менюто, Захранване/готовност, Програма 
нагоре/надолу, Бутони за телетекст, Сила на 
звука нагоре/надолу, изключване на звука

Възможности за инфрачервена връзка
• Брой марки в базата данни: Над 800
• Работно разстояние: 22 фута (7 м)
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване
• Тип батерия: AAA

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,41 кг
• GTIN: 1 87 12581 55337 8
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,5 x 16 x 18,5 см
• Нето тегло: 0,4266 кг
• Брой потребителски опаковки: 6
• Тегло на опаковката: 0,9834 кг

Настройка
• Метод за настройка: на устройството

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,5 x 27,5 x 3,25 см
• EAN: 87 12581 55337 1
• Бруто тегло: 0,178 кг
• Нето тегло: 0,0711 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Тегло на опаковката: 0,1069 кг
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Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.
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