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SRP3004
Rýchle a jednoduché nastavenie

Vychutnajte si rýchle a jednoduché nastavenie s univerzálnym diaľkovým ovládaním Philips 
vďaka inovatívnej funkcii SimpleSetup. Má extra veľké tlačidlá a ochranný lem, ľahko sa 
používa a je výbornou náhradou za staré, stratené alebo poškodené diaľkové ovládania.

Ideálna náhrada za starý diaľkový ovládač
• Diaľkové ovládanie typu 4-v-1 pre TV, DVD prehrávač/rekordér, STB a VCR
• Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Jednoduché používanie
• SimpleSetup je exkluzívna funkcia spoločnosti Philips
• Ochranná hrana zvyšuje komfort a zabezpečuje pevné uchytenie
• Veľké tlačidlá zlepšujú ovládanie a čitateľnosť.

Úplná kompatibilita s vašimi zariadeniami
• Kompatibilné s viac ako 1000 značkami

Starostlivosť o zákazníkov
• Služba podpory URC cez určenú webovú stránku



 Diaľkové ovládanie typu 4 v 1
Namiesto množstva diaľkových ovládaní môžete 
teraz jediným robustným ovládačom ovládať TV, 
DVD prehrávač/rekordér, satelitný prijímač, 
koncový prijímač terestriálnej alebo káblovej 
televízie (STB) a VCR, a to bez ohľadu na značku či 
model.

SimpleSetup
Vaše univerzálne diaľkové ovládanie nastavíte rýchlo 
a jednoducho vďaka inovatívnej funkcii SimpleSetup, 
ktorá vyžaduje len tri jednoduché kroky: 1. 
Vyhľadáte kód značky pre vaše zariadenie a zadáte 
ho do ovládania. 2. Podržíte hlavný vypínač, kým sa 
zariadenie nevypne 3. Skontrolujete, či všetky tlačidlá 
fungujú. Hotovo!

Služba podpory URC online
Služba podpory určená pre vaše diaľkové ovládanie, 
kde môžete nájsť všetky kódy pre všetky značky, je 
dostupná cez webovú stránku URC spoločnosti 
Philips.

Veľké tlačidlá
Veľké tlačidlá majú nadpriemernú veľkosti a na 
diaľkovom ovládaní umožnia ľahšie prečítať 
označenie. Okrem toho bude stlačenie tlačidla 
pohodlnejšie, pretože je v porovnaní s bežnou 
veľkosťou tlačidla na diaľkovom ovládaní väčšie o 
2 mm.
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Hlavné prvky
• Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m) • Hmotnosť obalu: 0,692 kg
•

Vybavenie a vlastnosti
• DVD funkcie: Nastavenia zvuku, Digitálne kľúče, 

Ovládanie ponuky disku, Výber titulkov, Ovládanie 
systémovej ponuky, Prepravné kľúče

• Jazyková podpora: EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/
HR/BG/SL/UK

• Počet tlačidiel: 31
• Predprogramované pre Philips: áno
• Regulačné schválenia: Značka CE
• Funkcie SAT/CBL: Kanál hore/dole, Digitálne 

kľúče, Príručka, informácie, Ovládanie cez ponuku, 
Textové funkcie, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť

• Otrasuvzdorné: áno
• Odolné voči ostriekaniu: áno
• Podporované zariadenia: DVD, SAT, TV, VCR
• TV funkcie: Výber AV, externý, Ovládanie farby/

jasu, Digitálne kľúče, Klávesy rýchleho textu, 
Ovládanie cez ponuku, Napájanie/pohotovostný 
režim, Program hore/dole, Klávesy teletextu, 
Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť

• Funkcie videorekordéra: Ovládanie cez ponuku, 
Systém Showview, VCR plus, Klávesy prepravy (6)

Infračervené schopnosti
• Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
• Počet značiek v databáze: Viac ako 1000

• Uhol vysielania: 45 stupeň
• Vysielajúce LED diódy: 1
• Univerzálna databáza IR kódu: áno

Príkon
• Typ batérie: AAA

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14,5 x 27,5 x 3 cm
• EAN: 87 12581 49331 8
• Hmotnosť brutto: 0,225 kg
• Hmotnosť netto: 0,19 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,035 kg
• Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Nastavenie
• Metóda nastavenia: SimpleSetup

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 1,832 kg
• GTIN: 1 87 12581 49331 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Hmotnosť netto: 1,14 kg
• Počet užívateľských balení: 6
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