
 

 

Philips Perfect replacement
Универсално 
дистанционно у-ние

"8 в 1"

SRP2008B
Чудесна стойност за цената

Заменя до 8 дистанционни управления
Удобно универсално дистанционно управление Philips за всекидневна употреба. 
Може да работи с 8 устройства едновременно.

Лесна употреба
• Добре групирани бутони за лесен достъп до определени функции

Пълна съвместимост с вашите устройства
• Съвместимо с над 800 марки

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.
SRP2008B/86

Акценти
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): •
Комфорт
• Предварително програмиран за Philips
• Одобрения от регулаторните органи: CE 
маркировка

• Издръжлив на удари
• Поддържани устройства: КАБЕЛ, DVB-T, DVD, 
Комбинирано устройство DVDR-HDD, SAT, 
Телевизор, VCR

Възможности за инфрачервена връзка
• Брой марки в базата данни: Над 800
• Работно разстояние: 33 фута (10 м)
• Предаващи светодиоди: 1
• Универсална база данни на ИЧ кодове

Захранване
• Тип батерия: AAA

Габарити на опаковката

14,5 x 27,5 x 2,9 см
• Нето тегло: 0,145 кг
• Бруто тегло: 0,183 кг
• Тегло на опаковката: 0,038 кг
• EAN: 87 12581 49329 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер
• Начин на поставяне: Окачен

Настройка
• Метод за настройка: на устройството

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,9 x 16,9 x 19,4 см
• Нето тегло: 0,87 кг
• Бруто тегло: 1,58 кг
• Тегло на опаковката: 0,71 кг
• GTIN: 1 87 12581 49329 2
• Брой потребителски опаковки: 6
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