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SRP3004
Szybka i prosta konfiguracja

Innowacyjny system SimpleSetup sprawia, że konfiguracja uniwersalnego pilota zdalnego 
sterowania firmy Philips jest szybka i łatwa. Duże przyciski i obwódka zabezpieczająca 
sprawiają, że jest on łatwy w obsłudze. Doskonale zastąpi stary, zgubiony lub zepsuty pilot.

Idealnie zastąpi Twój stary pilot
• Pilot 4 w 1: do telewizora, odtwarzacza/nagrywarki DVD, dekodera i magnetowidu
• Gotowy do użycia ze sprzętem Philips

Wygodne użytkowanie
• SimpleSetup to wyjątkowa funkcja firmy Philips
• Obwódka zabezpieczająca zwiększa wygodę obsługi i poprawia pewność chwytu
• Duże przyciski ułatwiają obsługę i odczytywanie funkcji urządzenia.

Pełna zgodność z urządzeniami
• Zgodny z ponad 1000 marek

Obsługa klienta
• Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej



 Pilot 4 w 1
Zamień wiele pilotów zdalnego sterowania na jeden 
wielofunkcyjny, który umożliwia sterowanie 
telewizorem, odtwarzaczem lub nagrywarką DVD, 
odbiornikiem satelitarnym, cyfrowym odbiornikiem 
naziemnym, dekoderem (STB) lub magnetowidem, 
bez względu na markę lub model.

SimpleSetup
Możesz wygodnie i szybko skonfigurować swojego 
pilota dzięki innowacyjnej funkcji SimpleSetup w 
trzech prostych krokach: 1. Poszukaj kodu marki 
swojego urządzenia i wprowadź go do pilota 2. 
Naciśnij wyłącznik, aż urządzenie wyłączy się 3. 
Sprawdź, czy wszystkie przyciski działają. Gotowe!

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie
Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, 
gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych 
marek, dostępna za pośrednictwem strony 
internetowej firmy Philips poświęconej 
uniwersalnym pilotom.

Duże przyciski
Duże przyciski pilota ułatwiają odczytywanie 
znajdujących się na nich napisów. Ponadto, ich 
powiększenie o 2 mm w stosunku do standardowych 
przycisków sprawiło, że obsługa pilota stała się 
łatwiejsza.
SRP3004/53

Zalety
• Ilość marek w bazie danych: Ponad 1000 • Ciężar opakowania: 0,692 kg
•

Udogodnienia
• Funkcje DVD: Ustawienia dźwięku, Przyciski 

numeryczne, Sterowanie menu płyty, Wybór 
języka napisów, Sterowanie menu systemu, 
Przyciski transportu

• Obsługa języka: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/
BG/SL/UK

• Liczba przycisków: 31
• Fabrycznie zaprogram. dla Philips
• Certyfikaty: Oznaczenie CE
• Funkcje SAT/CBL: Następny/poprzedni kanał, 

Przyciski numeryczne, Instrukcja, informacje, 
Sterowanie menu, Funkcje tekstowe, Zwiększ./
zmniejsz. głośn., wycisz.

• Odporny na wstrząsy
• Odporny na zachlapanie
• Obsługiwane urządzenia: DVD, SAT, Telewizory, 

Magnetowid
• Funkcje TV: Wybór urządzenia AV, zewnętrzne, 

Regulacja koloru/jasności, Przyciski numeryczne, 
Przyciski szybkiego tekstu, Sterowanie menu, Tryb 
pracy/gotowości, Następny/poprzedni program, 
Przyciski telegazety, Zwiększ./zmniejsz. głośn., 
wycisz.

• Funkcje magnetowidu: Sterowanie menu, 
Showview, VCR plus, Przyciski transportu (6)

Możliwość wykorzystania podczerwieni
• Zakres częstotliwości nośnej: 24–55 kHz

• Zasięg działania: 10 m
• Kąt transmisji: 45 stopnie
• Nadawcze diody LED: 1
• Uniwersalna baza kodów IR

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 49331 8
• Waga brutto: 0,225 kg
• Waga netto: 0,19 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,035 kg
• Typ ułożenia półki: Zawieszane

Konfiguracja
• Konfiguracja: SimpleSetup

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,832 kg
• GTIN: 1 87 12581 49331 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Waga netto: 1,14 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
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