
 

 

Philips Perfect replacement
Universel fjernbetjening

4-i-1
nuance-knapper

SRP4004
Hurtig og nem opsætning

Oplev en nem og hurtig konfiguration med din universalfjernbetjening fra Philips med 
dens innovative SimpleSetup. Det ergonomiske design, knapper i XL-størrelse og knapper 
med fluorescerende lys gør den nem at bruge, selv i mørke.

Nem at anvende
• SimpleSetup er en funktion, kun Philips kan tilbyde
• Store knapper letter betjeningen og øger læsevenligheden
• Du kan bruge fjernbetjeningen i mørke ved hjælp af knapperne med fluorescerende lys

Ergonomisk design
• Naturlig pasform og behagelig i hånden

Fuld kompatibilitet med dine enheder
• Fungerer sammen med mere end 1000 apparater

Forbrugervenlighed
• 2 års begrænset garanti
• URC-supportservice via dedikeret websted
• Certificeret som grønt produkt: Stærkt engagement i bæredygtighed



 SimpleSetup
Du kan opsætte din universalfjernbetjening hurtig og 
nemt takket være den innovative SimpleSetup-
funktion, som kun kræver 3 enkle trin: 1. Slå 
enhedens mærkekode op, og indtast den på din 
fjernbetjening 2. Tryk på afbryderknappen, indtil din 
enhed slukker 3. Tjek, at alle taster fungerer. Den er 
nu klar!

Online URC-supportservice
Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor 
alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' 
URC-websted.

Grønt produkt fra Philips
Certificeret af Royal Philips Electronics som grønt 
produkt. Grønt produkt betyder, at apparatet er 
mindst 10 % bedre end de største konkurrenters 
produkter med hensyn til udvalgte parametre for 
bæredygtighed (f.eks. produktets energiforbrug, 
vægt, livscyklus osv.).
SRP4004/87

Vigtigste nyheder
• Batterier: 2
Komfort
• Sprog: EN/IT/ES/PT/TR
• Taster: 45
• Forprogrammeret til Philips
• Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
• Stødsikker
• Understøttede enheder: Blu-ray-afspiller, KABEL, 

DVB-T, DVD, DVDR-HDD-combo, SAT, TV, VCR

Infrarød teknologi
• Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
• Fabrikater i database: Over 1000
• Rækkevidde: 10 m
• Sendevinkel: 45 °
• LED sendedioder: 1
• Universel IR-kodedatabase

Strøm
• Batterier inkluderet
• Batterilevetid: 12 måneder
• Batteritype: AAA

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 27,5 x 3,2 cm
• Nettovægt: 0,104 kg
• Bruttovægt: 0,223 kg
• Taravægt: 0,119 kg
• EAN: 87 12581 49290 8
• Type af hyldeplacering: Hængende
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kort

Opsætning
• Opsætningsmetode: SimpleSetup

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Nettovægt: 0,624 kg
• Bruttovægt: 1,654 kg
• Taravægt: 1,03 kg
• GTIN: 1 87 12581 49290 5
• Antal forbrugeremballager: 6
•
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