
 

 

Philips Perfect replacement
Telecomando universal

4 em 1
botões brilhantes

SRP4004
Configuração Quick & Easy

Descubra uma configuração rápida e simples no seu telecomando universal da Philips 
com o SimpleSetup inovador. Graças ao design ergonómico e aos botões XL e com 
brilho fluorescente, este telecomando é fácil de utilizar - mesmo no escuro.

Fácil de utilizar
• A SimpleSetup é uma funcionalidade exclusiva da Philips
• Botões grandes para maior legibilidade e facilidade de manuseamento
• Opere o comando no escuro graças aos botões fluorescentes

Design ergonómico
• Adaptação natural e confortável de segurar

Compatibilidade total com os seus dispositivos
• Funciona com mais de 1000 dispositivos

Apoio ao cliente
• 2 Anos de garantia limitada
• Serviço de suporte URC via Web site dedicado
• Produto verde certificado: Forte empenho na sustentabilidade



 SimpleSetup
Configure o seu telecomando universal de forma 
rápida e simples graças à funcionalidade SimpleSetup 
inovadora que requer apenas 3 passos simples: 1. 
Procurar o código da marca do seu dispositivo 2. 
Premir o botão ligar/desligar até o dispositivo se 
desligar 3. Verificar se as teclas funcionam todas. 
Pronto!

Ajuste natural
O formato do telecomando adapta-se perfeitamente 
à sua mão para uma operação natural e equilibrada. 
Também é muito atractivo!

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.

Produto verde da Philips
Certificado pela Royal Philips Electronics como 
Produto verde. Um Produto verde implica que o 
desempenho do aparelho é, no mínimo, 10% melhor 
do que os seus maiores concorrentes relativamente 
a questões de sustentabilidade (p. ex. eficiência 
energética, peso do produto, gestão do ciclo de vida, 
etc.).
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Destaques
• Número de pilhas: 2
Comodidade
• Suporte de linguagem: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/

RO/HR/BG/SL/UK
• Número de teclas: 45
• Pré-programado para Philips
• Aprovações regulamentares: Marca CE
• À prova de choque
• Dispositivos suportados: Leitor Blu-ray, CABO, 

DVB-T, DVD, Combo DVDR-HDD, SAT, TV, 
videogravador

Capacidades de Infravermelhos
• Limites de frequência da portadora: 24 - 55 kHz
• Número de marcas na base de dados: Mais de 1000
• Distância de funcionamento: 10 m
• Ângulo de transmissão: 45 grau
• LEDs de transmissão: 1
• Base de dados de código IV universal

Alimentação
• Pilhas incluídas
• Vida útil da bateria: 12 meses
• Tipo de Pilha: AAA

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

14,5 x 27,5 x 3,4 cm
• Peso líquido: 0,104 kg
• Peso bruto: 0,228 kg
• Tara: 0,124 kg
• EAN: 87 12581 49291 5
• Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Cartão

Configuração
• Método de configuração: SimpleSetup

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Peso líquido: 0,624 kg
• Peso bruto: 1,684 kg
• Tara: 1,06 kg
• GTIN: 1 87 12581 49291 2
• Número de embalagens para o consumidor: 6
•
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