
 

 

„Philips“ Perfect 
replacement
Universalus nuotolinio 
valdymo pultas

„keturi viename“
Šviečiantys mygtukai

SRP4004
Greitas ir lengvas nustatymas

Išbandykite greitą ir lengvą nustatymą „Philips" universaliajame valdymo pulte su inovatyvia 
„SimpleSetup" funkcija. Dėl ergonomiško dizaino, XL ir fluorescentinių mygtukų pultą yra 
lengva naudoti net ir tamsoje.

Paprasta naudoti
• „SimpleSetup“ yra išskirtinė „Philips“ funkcija
• Dideli mygtukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi
• Naudokite nuotolinio valdymo pultu su šviečiančiais mygtukais tamsoje

Ergonomiškas dizainas
• Natūraliai tinka rankai ir patogiai laikomas

Puikiai suderinamas su visais prietaisais
• Suderinamas daugiau kaip su 1000 modelių

Rūpinimasis naudotojais
• URC techninės pagalbos paslauga skirtiniame tinklapyje
• Sertifikuotas „Green Product“: motyvuotas gamtos išteklių tausojimas



 Funkcija „SimpleSetup“
Greitai ir lengvai nustatykite universalaus nuotolinio 
valdymo pulto parametrus, naudodamiesi nauja 
„SimpleSetup“ funkcija; tereikia atlikti 3 paprastus 
veiksmus: 1. Įveskite prietaiso modelio kodą į 
nuotolinio valdymo pultą. 2. Paspauskite įjungimo/
išjungiumo mygtuką, kol prietaisas išsijungs. 3. 
Patikrinkite, ar visi mygtukai funkcionuoja. Paruošta!

Natūraliai tinka rankai
Nuotolinio valdymo pulto forma puikiai tinka 
patogiam laikymui rankoje. Be to, nuotolinio valdymo 
pultas puikiai atrodo!

URC techninės pagalbos paslauga 
tiesioginio ryšio režime
Techninės pagalbos paslauga naudojimuisi nuotolinio 
valdymo pultu: Philips URC tinklapyje rasite visų 
prietaisų modelių kodus.

Philips „Green Product“
Royal Philips Electronics sertifikuotas „Green 
Product“. „Green Product“ reiškia ne mažiau kaip 10 
% geresnę gaminio kokybę, palyginus su konkurentų 
gaminiais, pagrindinių gamtos išteklių panaudojimo 
savybių atžvilgiu (pvz., energetinis efektyvumas, 
gaminio masė, naudojimo ciklo valdymas ir kt.).
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Ypatybės
• Baterijos eksploatavimo laikas: 12 mėnesių • Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
•

Patogumas
• Kalbų palaikymas: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/

HR/BG/SL/UK
• Mygtukų skaičius: 45
• Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui
• Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE 

ženklas
• Atsparus smūgiams
• Palaikomi prietaisai: „Blu-ray“ grotuvas, KABELINĖ 

TELEVIZIJA, DVB-T, DVD, DVDR-HDD 
kombinuotas prietaisas, SAT, Televizorius, VCR

Valdymas infraraudonais spinduliais
• Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz
• Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje: 

Daugiau kaip 1000
• Funkcionavimo nuotolis: 10 m
• Valdymo signalo perdavimo kampas: 45 laipsniai
• Siųstuvo šviesos diodai: 1
• Universalaus IR kodo duomenų bazė

Maitinimas
• Baterijos pridedamos

• Baterijos tipas: AAA
• Maitinimo elementų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

14,5 x 27,5 x 3,4 cm
• Grynasis svoris: 0,104 kg
• Bendras svoris: 0,228 kg
• Pakuotės svoris: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 49291 5
• Išdėstymo tipas: Pakabinti
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartonas

Sąranka
• Nustatymo metodas: Funkcija „SimpleSetup“

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Grynasis svoris: 0,624 kg
• Bendras svoris: 1,684 kg
• Pakuotės svoris: 1,06 kg
• GTIN: 1 87 12581 49291 2
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