
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universal
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SRP2002
Boa relação preço qualidade

Compatível com mais de 800 marcas
Telecomando universal com funcionalidades básicas, para a maior parte das marcas de 
TV, videogravadores/DVD.

Boa relação preço qualidade
• Telecomando 2 em 1 para o televisor, leitor/gravador de DVD, videogravador
• Acesso rápido a menus de funções, como configuração e teletexto

Configuração fácil
• Instalação fácil com a função Simple system set-up™
• Pronto a utilizar com equipamento Philips

Apoio ao cliente
• 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
• Tipo de bateria: AAA
Funcionalidades
• Facilidade de Instalação: Procura automática
• Idiomas do manual: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/

NO/FI/PT/EL/PL
• Número de teclas: 31
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de salpicos
• Dispositivos suportados: CABO, SAT, TV, DVD-

videogravador
• Funções TV: Selecção AV, externa, Controlo da 

Cor/Luminosidade, Teclas de dígitos, Teclas de 
texto rápidas, Controlo de menus, Energia/Espera, 
Aumentar/diminuir um programa, Teclas de 
teletexto, Aumentar/diminuir volume, sem som

Capacidades de Infravermelhos
• Número de marcas na base de dados: Mais de 800
• Distância de funcionamento: 7 m
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal

Alimentação

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1.41 kg
• GTIN: 1 87 12581 55337 8
• Embalagem exterior (C x L x A): 

29,5 x 16 x 18,5 cm
• Peso líquido: 0,4266 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Tara: 0,9834 kg

Configuração
• Método de configuração: no dispositivo

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,5 x 27,5 x 3,25 cm
• EAN: 87 12581 55337 1
• Peso bruto: 0,178 kg
• Peso líquido: 0,0711 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister
• Tara: 0,1069 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
•
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