
 

 

Philips
Univerzális távvezérlő

4 az 1-ben TV/VCR/DVD/SAT

SRP4004
Gyors és könnyű beállítások

Fedezze fel a gyors és egyszerű beállítás élményét a Philips innovatív SimpleSetup 
technológiájú univerzális távvezérlőjével. Az ergonomikus kialakítás, az extra nagy gombok 
és a fluoreszkáló gombok még sötétben is egyszerűvé teszik a távvezérlő használatát.

Egyszerű használat
• Kizárólag a Philips termékek rendelkeznek SimpleSetup funkcióval
• Nagy méretű gombok – kényelmesebb kezelés
• A távvezérlő a fluoreszkáló gomboknak köszönhetően sötétben is jól használható

Ergonomikus kivitel
• Természetesen illik a kézbe

Teljes kompatibilitás
• Több mint 1000 készülékkel használható

Vevőszolgálat
• 2 év korlátozott garancia
• URC támogatás a kijelölt weboldalon
• Tanúsított környezetbarát termék - mély elkötelezettség a fenntarthatóság iránt



 SimpleSetup

Állítsa be gyorsan és egyszerűen univerzális 
távvezérlőjét az innovatív SimpleSetup funkció 
segítségével.

Ergonomikus kivitel
A természetes, kiegyensúlyozott használat 
érdekében a távvezérlő formája tökéletesen illik a 
kézbe. Ráadásul még tetszetős is!

2 év korlátozott garancia
A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik.

Online URC támogatási szolgáltatás
Kijelölt távvezérlő-támogatás. A Philips URC 
weboldalon megtalálja valamennyi márkához tartozó 
kódot.

Környezetbarát Philips termék

Környezetbarát termék a Royal Philips Electronics 
tanúsítása alapján. A környezetbarát termék azt 
jelenti, hogy a főbb konkurens termékek 
teljesítményével összehasonlítva a készülék 
teljesítménye egyes fenntarthatósági szempontokból 
(pl. energiahatékonyság, a termék súlya, élettartam-
gazdálkodás stb.) legalább 10%-kal jobb.
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Fénypontok
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
•

Kényelem
• Előreprogramozva a Philips számára: Van
• Előírt jóváhagyások: CE jel
• Ütésbiztos: Van
• Egyszerű rendszerbeállítás: Van
• Támogatott eszközök: TV, KÁBEL, SAT, DVB-T, 

DVD, DVDR-HDD combo, VCR, Blu-ray lejátszó
• Nyelvi támogatás: EN/IT/ES/PT/TR
• Gombok száma: 45

Infravörös képességek
• Működési távolság: 33 láb (10 m)
• Átviteli LED-ek: 1
• Általános IR-kód adatbázis: Van
• Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
• Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
• Átviteli szög: 45 fok

Kapcsoló
• Akku típusa: AAA
• Elem élettartama: 12 hónap

• Tartozék elemek: Van
• Akkumulátorok száma: 2

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14,5 x 27,5 x 3,2 cm
• Nettó tömeg: 0,104 kg
• Bruttó tömeg: 0,223 kg
• Táratömeg: 0,119 kg
• EAN: 87 12581 49290 8
• Polcra helyezési mód: Akasztó
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Kártya

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Nettó tömeg: 0,624 kg
• Bruttó tömeg: 1,654 kg
• Táratömeg: 1,03 kg
• GTIN: 1 87 12581 49290 5
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